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Etapa: Artigo 

 

Título: A TECNOLOGIA DIGITAL USADA POR PROFESSORES DA LÍNGUA INGLESA NO 

ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Tema: Tecnologia no Ensino da língua inglesa  

Palavras-chave: Professores; Espaço virtual; Ensino-aprendizagem; Tecnologia digital; Língua 

Inglesa 

Resumo: Este artigo apresenta o resultado da pesquisa feita sobre a tecnologia digital usada por 

professores na Língua Inglesa da escola pública a partir do projeto vinculado ao Programa de 

Desenvolvimento Educacional, objetivando desenvolver um espaço virtual e interativo como 

suporte para o ensino do idioma. A pesquisa mostrou que os professores apresentam-se 

angustiados em relação ao uso da tecnologia no preparo de suas atividades. Em uma pesquisa-

ação envolvendo professores do Ensino Fundamental e Médio foram desenvolvidas várias 

atividades com o uso da tecnologia digital, buscando despertar o gosto e o interesse dos 

professores. As atividades foram apresentadas com o objetivo de melhorar e motivar alunos e 

professores. Houve muitas críticas dos professores sobre o uso do laboratório de informática, que 

geralmente não funciona, falta material didático e funcionário qualificado. A aplicação dessas 

atividades em sala de aula pelos professores participantes obteve um efeito positivo em relação à 

motivação de alunos e professores. 
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Título: A tecnologia digital usada por professores da Língua Inglesa no Ensino Fundamental e 

Médio. 
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Palavras-chave: Professores; espaço virtual; ensino-aprendizagem; tecnologia digital 

Resumo: A ideia de desenvolver um projeto na área Tecnológica Digital surgiu a partir do 

momento que se percebeu que os professores de Língua Inglesa quase não utilizam o laboratório 

de informática em suas aulas. Observou-se muitas angústias na preparação dos seus planos de 

trabalho, por isso a necessidade de construir um Espaço Virtual, tecnológico, pedagógico, que 

possa auxilia-los, facilitando e enriquecendo suas atividades diárias. 
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Resumo: Este artigo tem como finalidade analisar e descrever os trabalhos realizados com o 

caderno pedagógico de língua inglesa desenvolvido para o 3º ano do Ensino Médio do Colégio 

Estadual José de Alencar, tendo como tema principal, a cultura afrodescendente. Utilizando os 

princípios norteadores da língua Inglesa: ler, ouvir, escrever e falar e diversos gêneros textuais; 

trabalhando estas estruturas de forma a compor as situações reais e concretas de comunicação, 

aproximando o aluno da língua estrangeira de forma lúdica e prática; visando um maior 

aprendizado. Objetiva também complementar o trabalho construindo material didático com o 1º 

ano do Formação Docente do mesmo colégio.  
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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo principal, construir um caderno didático de 

língua inglesa, tendo como tema principal: a cultura afrodescendente; utilizando-se dos princípios 

norteadores da LEM e diferentes gêneros do discurso. 
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Título: Os contos de fada como incentivo a leitura: uma proposta de ensino 
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Resumo: Este estudo tem como objetivo apresentar os resultados obtidos no processo de 

implementação da proposta didático pedagógica de prática de leitura por meio do gênero 

discursivo contos de fadas. Para a realização da mesma, tomamos como suporte teórico Bakthin 

(1999), Bettelheim (2006), Bronckart (1999/2007), Cashdan (2007), Dolz & Schneuwly (2004), as 

DCE - Diretrizes Curriculares Estaduais (2008), entre outros. A discussão dos dados tomou por 

base os questionários inicial e final, relato de professores participantes do GTR – Grupo de 

Trabalho em Rede, diário da professora pesquisadora bem como as atividades dos próprios 

alunos. A análise dos dados revelou que o trabalho com a leitura por meio do referido gênero 

apresenta-se como uma alternativa eficaz de incentivo à prática de leitura em Língua Inglesa para 

o 6º ano do ensino fundamental, visto que além de explorar atividades que visavam ao 

desenvolvimento da mesma, também abordou a oralidade e a escrita, despertando a fantasia e a 

criatividade do educando, focalizando, ainda que de modo prazeroso, uma leitura crítica.  
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Resumo: A prática discursiva de leitura na escola pública, principalmente nas aulas de Língua 

Inglesa, nem sempre tem colaborado para formar cidadãos críticos capazes de entender e 

posicionar-se diante do que leem. Na tentativa de contribuir para a superação dessa dificuldade 

no processo de ensino e aprendizagem, este material didático tem por objetivo apresentar uma 

proposta de trabalho, centrada no gênero discursivo “conto de fadas”, com vistas a explorar as 

práticas discursivas de leitura, oralidade e escrita, bem como despertar a imaginação e a fantasia 

dos estudantes. Para isso, elaboramos atividades diversificadas, explorando a linguagem verbal e 

não verbal numa perspectiva crítica. Tais atividades consistem na leitura e análise dos contos de 

fadas “Beauty and the Beast” e “The Frog Prince”.  
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Resumo: A proposta deste plano de ação foi de trabalhar com o gênero textual Letras de Músicas 

em LEM-Inglês focalizando os Musicais da Broadway, High School Musical e Glee e promovendo 

uma interface com as questões de gênero e diversidade. Como forma de mediação destes 

conflitos foram propostas atividades colaborativas em LEM-Inglês voltadas para o gênero letras 

de músicas, que vieram ao encontro à socialização, interações interpessoais e de comunidade, 

levando os educandos a uma vivência socioeducativa. O presente plano foi aplicado aos alunos 

do 1º ano “A” do Ensino Médio. 
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Resumo: A proposta deste projeto de intervenção pedagógica é trabalhar com o gênero textual 

Letras de Músicas em LEM-Inglês focalizando os Musicais da Broadway, High School Musical e 

Glee e promover uma interface com as questões de gênero e diversidade. Como forma de 

mediação destes conflitos propor atividades colaborativas em LEM-Inglês voltadas para o gênero 

letras de músicas, que venham ao encontro à socialização, interações interpessoais e de 

comunidade, levando os educandos a uma vivência socioeducativa. O presente projeto será 

aplicado aos alunos do 1º ano do Ensino Medio 
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Título: O Ensino de inglês e as novas famílias:trazendo o multiletramento para sala de aula  

Tema: A tecnologia no Ensino de Língua Estrangeira Moderna 

Palavras-chave: família; multiletramento; ensino de língua inglesa 

Resumo: A família e escola são dois contextos fundamentais para a formação e desen-

volvimento das pessoas. Nesta perspectiva o objetivo deste projeto é organizar uma sequência 

didática voltada à disciplina de língua inglesa, cujo tema central é a família, visando promover 

uma reflexão sobre sua importância, tanto no ambiente social familiar quanto escolar dos 

educandos. Também será abordado o ensino por meio do multiletramento, visando a interação do 

tema familiar com as mídias que permeiam o meio social globalizado. Este projeto é voltado aos 

alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, da cidade de Castro-PR e tem como suporte as ideias 
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de(Moran, 1995; Rojo, 2009; Dowbor, 2001;Demo, 2004), entre outros autores, que escrevem 

sobre o multiletramento, a influência do avanço tecnológico no cotidiano e as diferentes 

configurações da família contemporânea. Entre os resultados a serem alcançados, espera-se que 

haja um maior envolvimento familiar e o estreitamento das relações entre essas duas instituições 

basilares da sociedade. 
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Resumo: A família e escola são dois contextos fundamentais para a formação e desenvolvimento 

das pessoas. Nesta perspectiva o objetivo deste projeto é organizar uma sequência didática 

voltada à disciplina de Língua Inglesa, cujo tema central é a família, visando promover uma 

reflexão sobre sua importância, tanto no ambiente social familiar quanto escolar dos educandos. 

Também será abordado o ensino por meio dos multiletramentos, visando a interação do tema 

familiar com as mídias que permeiam o meio social globalizado. Este trabalho é voltado aos 

alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, da cidade de Castro-PR e tem como suporte as ideias 

de (Moran, 1995; Rojo, 2009; Dowbor, 2001; Demo, 2004), entre outros autores, que escrevem 

sobre o multiletramento, a influência do avanço tecnológico no cotidiano e as diferentes 

configurações da família contemporânea. Entre os resultados a serem alcançados, espera-se que 

haja um maior envolvimento familiar e o estreitamento das relações entre essas duas instituições 

basilares da sociedade. 
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Resumo: O trabalho com a música permite a memorização de palavras e uma reflexão maior das 

mesmas, de uma forma ativa e prazerosa. Diante disso, esta pesquisa pretende mostrar a 

importância e a influência que a música exerce na aprendizagem de uma Língua Estrangeira. 

Inicialmente para a pesquisa serão utilizados questionários e atividades, a fim de verificar e 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uepg_lem_pdp_ana_lucia_de_melo_tabor.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uepg_lem_pdp_ana_lucia_de_melo_tabor.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uepg_lem_artigo_andrea_de_azevedo.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uepg_lem_artigo_andrea_de_azevedo.pdf


diagnosticar o nível de compreensão dos alunos a partir dos vários métodos já utilizados para a 

aprendizagem da Língua Estrangeira. Feita esta sondagem, a intervenção se dará no Ensino 

Médio, a partir de vários ritmos de músicas, atividades para assimilação, compreensão e 

interpretação desse gênero utilizado. Espera-se que, com o desenvolvimento dessa pesquisa, a 

aprendizagem discorra normalmente de forma dinâmica, a qual permita além da análise da língua 

e a compreensão/interpretação da mensagem, permita também a inserção cultural, ou seja, o 

conhecimento e a reflexão sobre outras culturas. 
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Resumo: O trabalho com a música permite a memorização de palavras e uma reflexão maior das 

mesmas, de uma forma ativa e prazerosa. Diante disso, esta pesquisa pretende mostrar a 

importância e a influência que a música exerce na aprendizagem de uma Língua Estrangeira. 

Inicialmente para a pesquisa serão utilizados questionários e atividades, a fim de verificar e 

diagnosticar o nível de compreensão dos alunos a partir dos vários métodos já utilizados para a 

aprendizagem da Língua Estrangeira. Feita esta sondagem, a intervenção se dará no Ensino 

Médio, a partir de vários ritmos de músicas, atividades para assimilação, compreensão e 

interpretação desse gênero utilizado. Espera-se que, com o desenvolvimento dessa pesquisa, a 

aprendizagem discorra normalmente de forma dinâmica, a qual permita além da análise da língua 

e a compreensão/interpretação da mensagem, permita também a inserção cultural, ou seja, o 

conhecimento e a reflexão sobre outras culturas. 
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Título: Fábulas no Ensino-Aprendizagem de Língua Estrangeira 
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Resumo: Os gêneros textuais são eixo de progressão e articulação do ensino de línguas. Nestes 

termos, a sequência didática possibilita a observação do uso da língua, bem como a construção 

de sentido acerca da realidade em que estamos inseridos. O gênero fábula, por exemplo, 

possibilita a reflexão acerca do comportamento humano, bem como instrumentaliza o aluno 
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circular eficientemente em diferentes esferas discursivas. Assim, este artigo- relato, baseando-se 

nos aportes teóricos de Bakhtin/Volochínov (2006), Bronckart (2003, 2006), e Dolz e Shneuwly 

(2004), bem como nas discussões realizadas no Programa de Desenvolvimento Educacional- 

PDE- 2013, estabelece algumas reflexões acerca da implementação de uma sequência didática 

acerca do gênero fábula em uma turma do sétimo ano do período vespertino de uma escola 

pública da rede estadual.  
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Resumo: Este Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola tem como objetivo analisar e refletir 

sobre o trabalho com o gênero textual fábula. A fábula é um gênero que possibilita a reflexão 

acerca do comportamento humano, além de permitir uma eficiente circulação em diferentes 

esferas discursivas. Além disso, o trabalho com os gêneros textuais possibilita a observação do 

uso da língua e a construção de sentido acerca da realidade em que estamos inseridos. Sob tal 

enfoque, este projeto será implementado por meio da aplicação de uma sequencia didática em 

uma turma do sétimo ano do período vespertino de uma escola pública, sendo que seu resultado 

será compartilhado com as demais turmas por meio de vídeos produzidos sob a temática 

explorada e um artigo relato. Para tanto, a construção deste projeto ancorou-se em pressupostos 

teóricos de Bakhtin/Volochínov (2006), Bronckart (2003, 2006), Coelho (2000) e Dolz e Shneuwly 

(2004). 
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Resumo: A aprendizagem de uma Língua Estrangeira Moderna está incluída no currículo da 

educação básica para que o estudante possa reconhecer e compreender a diversidade linguística 

e cultural e ser capaz de perceber possibilidades de construção de significados em relação ao 

mundo em que vive (DCE, 2008). Em uma tentativa de superar o pressuposto de que a escola 

tem apenas objetivos linguísticos em relação ao ensino desta disciplina, este artigo apresenta 

atividades de leitura em Língua Inglesa através do mapeamento conceitual, proposto por Joseph 
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Novak (1970), e que vai ao encontro dos pressupostos da Teoria da Aprendizagem Significativa, 

apresentada pelo psicólogo educacional David Paul Ausubel (1963). Conforme Ausubel, uma 

aprendizagem significativa só acontece quando um conhecimento novo relaciona-se a outro já 

existente na mente do indivíduo e para que essa relação aconteça é preciso que o professor 

ofereça situações de aprendizagem motivadoras, resgatando o conhecimento prévio do estudante 

para que a aprendizagem se efetive. O trabalho com Mapas Conceituais, sob o olhar da Teoria da 

Aprendizagem Significativa, tem o respaldo da Psicologia Cognitiva, a qual salienta, segundo 

Procailo (2012), a importância de se guardar, armazenar e recuperar informações guardadas na 

mente do indivíduo e que servirão para a construção e resignificação de conhecimentos obtidos 

através da leitura, já que a compreensão de textos envolve processos cognitivos múltiplos, além 

de atividades, recursos e estratégias mentais próprios do ato de compreender (Kleiman 2004, p. 

09). A partir dessa perspectiva foi investigado de que forma os mapas conceituais colaboram para 

uma leitura significativa de textos em língua inglesa. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Mapa Conceitual: recurso facilitador da compreensão de textos em língua inglesa 

Tema: A tecnologia no ensino de língua estrangeira moderna 

Palavras-chave: língua inglesa; mapas conceituais; aprendizagem significativa 

Resumo: A aprendizagem de uma Língua Estrangeira Moderna está incluída no currículo da 

educação básica para que o estudante possa reconhecer e compreender a diversidade linguística 

e cultural e ser capaz de perceber possibilidades de construção de significados em relação ao 

mundo em que vive (DCE, 2008). Em uma tentativa de superar o pressuposto de que a escola 

tem apenas objetivos linguísticos em relação ao ensino desta disciplina, este projeto pretende 

apresentar atividades de leitura em Língua Inglesa através do mapeamento conceitual, proposto 

por Joseph Novak (1970), e que vai ao encontro dos pressupostos da Teoria da Aprendizagem 

Significativa, apresentada pelo psicólogo educacional David Paul Ausubel (1963). Conforme 

Ausubel, uma aprendizagem significativa só acontece quando um conhecimento novo relaciona-

se a outro já existente na mente do indivíduo e para que essa relação aconteça é preciso que o 

professor ofereça situações de aprendizagem motivadoras, resgatando o conhecimento prévio do 

estudante para que a aprendizagem se efetive. O trabalho com Mapas Conceituais, sob o olhar da 

Teoria da Aprendizagem Significativa, tem o respaldo da Psicologia Cognitiva, a qual salienta, 

segundo Procailo (2012), a importância de se guardar, armazenar e recuperar informações 

guardadas na mente do indivíduo e que servirão para a construção e resignificação de 

conhecimentos obtidos através da leitura, já que a compreensão de textos envolve processos 

cognitivos múltiplos, além de atividades, recursos e estratégias mentais próprios do ato de 

compreender (Kleiman 2004, p. 09). A partir dessa perspectiva será investigado de que forma os 

mapas conceituais colaboram para uma leitura significativa de textos em língua inglesa. 
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Professor PDE: ANDREIA RIBEIRO  

Orientador: Maura Bernardon - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O USO DAS TECNOLOGIAS COMO FACILITADOR NA APRENDIZAGEM DO VERBO 

TO BE EM LI. 

Tema: A Tecnologia e suas linguagens no Ensino de Língua Estrangeira Moderna 

Palavras-chave: ensino-aprendizagem; tecnologias; verbo to be; 

Resumo: Este projeto de intervenção pedagógica se incluiu na linha de pesquisa: a tecnologia no 

ensino de Língua Estrangeira Moderna (LEM). Com os avanços tecnológicos, o governo do 

Estado do Paraná equipou as escolas estaduais com material pedagógico tecnológico, a fim de 

oferecer subsídios aos professores para a melhoria do ensino-aprendizagem. Partindo dessa 

ação do governo, esta Produção Didático-Pedagógica constituiu-se da produção de conhecimento 

por parte dos alunos através de sua participação na elaboração de atividades didáticas práticas 

nas quais foram utilizados recursos tecnológicos disponíveis no ambiente escolar. A abordagem 

dos multiletramentos e os materiais pedagógicos tecnológicos que o governo do Estado do 

Paraná disponibiliza, serviram de ferramentas para o desenvolvimento do plano de ação e 

desenvolvimento das atividades. As produções foram voltadas para o ensino de Língua Inglesa no 

6º ano do Ensino Fundamental e trataram do uso do verbo to be e suas variantes. Como 

instrumentos didáticos tecnológicos, utilizei os programas Jclic e BrOffice.org Impress. Com esta 

proposta, motivei os alunos e tentei melhorar o ensino-aprendizagem da LI. 
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Professor PDE: ANDREIA RIBEIRO  

Orientador: Maura Bernardon - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O uso das tecnologias como facilitador na aprendizagem do verbo to be em LI. 

Tema: A Tecnologia e suas linguagens no Ensino de Língua Estrangeira Moderna 

Palavras-chave: alunos; tecnologias; ensino-aprendizagem; escola; 

Resumo: Com os avanços tecnológicos, o governo do Estado do Paraná, equipou as escolas 

estaduais com material pedagógico tecnológico a fim de oferecer subsídios aos professores para 

a melhoria do ensino-aprendizagem. Partindo desse ponto e do trabalho de Rojo (2012) a respeito 

do uso das tecnologias no ensino de LI, essa Produção Didático-pedagógica visa à produção de 

atividades práticas, oportunizando aos alunos sistematizarem seu conhecimento fazendo uso das 

tecnologias disponíveis na escola. Devido aos desafios no ensino-aprendizagem de LI no 6º ano 

relacionado ao uso do verbo to be e suas formas gramaticais, conforme constatou Bettega (2010) 

em sua pesquisa, o uso dos programas possibilitará a organização de exercícios práticos com os 

conteúdos: verbo to be e there be, além da organização de slides para exibição na TV pendrive. 

Suas produções serão utilizadas nas aulas no laboratório de informática pelos colegas de sala e 

os slides serão exibidos na TV pendrive. Esta Produção Didático-pedagógica constitui-se da 

produção do conhecimento dos alunos através da sua participação na elaboração de atividades 
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didáticas práticas utilizando os recursos tecnológicos disponíveis no ambiente escolar. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: A Imagem do Livro Didático ressignificada nas aulas de Língua Inglesa 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula. 

Palavras-chave: Imagem; Livro didático; Leitura. 

Resumo: Este artigo tem como objetivo principal discutir brevemente os resultados de uma 

proposta de ensino que envolve o estudo da imagem no contexto escolar por meio do Livro 

Didático Links – English for Teens, do 8º ano do Ensino Fundamental. A relevância desta temática 

está na contribuição de um fazer didático que contemple o uso da linguagem visual e suscite no 

educando uma postura crítica, buscando estimular no mesmo atitudes de questionamentos, de 

discussão, de aceitação das diferenças e da valorização da própria cultura. Trata-se de um 

trabalho de pesquisa que oportunizou uma ressignificação do texto imagético dentro do contexto 

escolar do estado do Paraná. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A Imagem do Livro didático ressignificada nas aulas de Língua Inglesa 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: ensino/aprendizagem de Língua Inglesa; livro didático; leitura e imagem 

Resumo: Este trabalho, idealizado a partir das inquietações como professora de Língua Inglesa, 

propõe-se a analisar a importância do estudo da imagem dentro da esfera escolar – tendo como 

objeto de estudo o Livro Didático Links – English for Teens , 8º ano do Ensino Fundamental. A 

relevância dessa temática está na contribuição à proposta de um fazer didático que contemple o 

uso da linguagem visual e suscite no aluno uma postura crítica, buscando estimular no aprendiz 

atitudes de questionamentos, de discussão, de aceitação das diferenças e da valorização da 

própria cultura. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: Gênero textual autobiografia - histórias de vida: uma possibilidade à construção, formação 
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e valorização da identidade e seus reflexos na aprendizagem de Língua Inglesa 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Gênero textual. Autobiografia. Identidade. Língua Inglesa.  

Resumo: O presente artigo visa descrever os resultados obtidos na implementação do Projeto de 

Intervenção Pedagógica- PDE, realizado na Escola Estadual Professor Francisco José Perioto, 

Ensino Fundamental, na cidade de Mandaguaçu /PR. O Projeto teve como proposta desenvolver 

um trabalho em sala de aula com o gênero textual autobiografia, tomando como ponto de partida 

os conteúdos básicos do 6º ano, necessários à produção autobiográfica e culminou na coletânea 

de textos autobiográficos dos alunos. As ações e a escolha do gênero foram pensadas como 

possibilidades de contribuição para formar um sujeito que interaja pelo discurso em seu meio 

social, capaz de se comunicar de diferentes formas, utilizando diferentes tipos de textos, para 

firmação e valorização de sua identidade, visando à leitura e a escrita em língua inglesa. As 

razões para a escolha do tema deste estudo deu-se ainda, pela necessidade de aprofundamento 

sobre os gêneros textuais, para aperfeiçoar nossa prática pedagógica e pelo desejo de tornar as 

aulas de Língua Inglesa um momento de aprendizagem significativa, abrindo espaço para 

construção de identidades positivas e do conhecimento histórico-crítico. A base teórica deste 

estudo fundamentou-se principalmente nas DCEs de Língua Estrangeira Moderna e nas 

concepções de Bakhtin sobre a linguagem e gêneros discursivos. Os resultados revelam que 

ocorre uma aprendizagem mais significativa quando trabalhamos com os gêneros textuais em 

sala de aula e que o gênero autobiografia é um gênero que auxilia professor e aluno na 

construções de identidades e proporcionam o desenvolvimento de diferentes capacidades de uso 

da língua.  
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Gênero textual autobiografia - histórias de vida: uma possibilidade à construção, formação 

e valorização da identidade e seus reflexos na aprendizagem de Língua Inglesa 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: gênero textual; autobiografia; identidade; língua Inglesa. 

Resumo: O objetivo desta produção didática é realizar um trabalho em sala de aula com o gênero 

textual autobiografia, que terá como ponto de partida os conteúdos básicos do 6º ano, 

necessários à produção autobiográfica, que culminará na montagem de um livro com os textos 

dos alunos e uma noite de autógrafos. Estas ações e a escolha do gênero foram pensadas como 

possibilidades de contribuição para formar um sujeito que interage pelo discurso em seu meio 

social, capaz de se comunicar de diferentes formas, utilizando diferentes tipos de textos, para 

firmação e valorização de sua identidade positiva, visando à leitura e a escrita em língua inglesa. 

As razões para a escolha do tema deste estudo deu-se ainda, pela necessidade de 

aprofundamento sobre os gêneros textuais, para aperfeiçoar nossa prática pedagógica e pelo 

desejo de tornar as aulas de Língua Inglesa um momento de aprendizagem significativa, abrindo 

espaço para construção de identidades positivas e do conhecimento histórico-crítico. A base 

teórica deste estudo fundamenta-se principalmente nas DCEs de Língua Estrangeira Moderna e 
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nas concepções de Bakhtin sobre a linguagem e gêneros discursivos. Esta produção será 

aplicada no primeiro semestre de 2014 e terá a duração de 32 horas/aula  
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Etapa: Artigo 

 

Título: Língua Inglesa e Poesia: práticas na sala de aula 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula.  

Palavras-chave: Gênero poema; leitura; literatura; poesia 

Resumo: O presente artigo registra a trajetória da participação da autora em questão no PDE 

(Projeto de Desenvolvimento da Educação), a qual desenvolveu uma Proposta Didático-

Pedagógica, Língua Inglesa e poesia: práticas na sala de aula, implementada, posteriormente, no 

1º semestre do ano de 2014, no 7º ano do Ensino Fundamental no Colégio Estadual Duque de 

Caxias – EFM, no município de Saudade do Iguaçu – PR. Atualmente as aulas de língua 

estrangeira moderna ainda dão ênfase aos aspectos linguísticos, enquanto que a transmissão dos 

aspectos culturais é passada de forma descontextualizada. Neste quadro, consideramos que a 

esfera social de circulação literária é esquecida nas aulas de LEM, sendo que tal premissa se 

estende fortemente às aulas de Língua Inglesa (doravante LI). Entendendo que as aulas de LI 

talvez seja o único momento em que os educandos possam ter contato com as literaturas de LI, e 

consciente de que língua e cultura são indissociáveis e que a literatura é uma ferramenta 

essencial no que tange o ensino de LI por meio de uma abordagem intercultural, este artigo visa, 

dentro do contexto do projeto, apresentar reflexões e resultados acerca dos benefícios que o uso 

do gênero textual poesia pode propiciar ao ensino da LI no ensino base das escolas estaduais do 

Estado do Paraná. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Língua Inglesa e Poesia: práticas na sala de aula 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Gênero poema; leitura; literatura; poesia 

Resumo: O presente material didático apresenta uma proposta de implementação que visa 

abarcar o estudo do gênero poema, mais especificamente, da poesia em língua inglesa, na 

esperança de fazer com que os alunos reflitam sobre a possibilidade de aprender a língua inglesa 

através da literatura, bem como ampliem sua visão crítica de mundo nas várias instâncias da 

sociedade (política, cultural, econômica, etc.). A proposta propiciará aos estudantes acesso a 

poemas em LI de diferentes autores com o propósito de despertar o gosto de aprender a ler, 

interpretar e conhecer uma nova cultura por meio do texto literário. Para isso, serão utilizados 

diversos recursos - o uso de textos autênticos e da internet, entre eles. A implementação desta 

proposta se dará em 32 horas/aulas, redistribuídas no horário da escola no primeiro semestre de 

2014, em uma turma de 7º ano. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: NO SPEAK ENGLISH: O PAPEL DA CULTURA NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE 

LÍNGUAS 

Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Cultura; Literatura; Ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras.  

Resumo: Este artigo discute alguns dos resultados encontrados na implementação de uma 

produção didático-pedagógica de cunho interdisciplinar, intitulada “No speak English: O papel da 

cultura no ensino-aprendizagem de línguas”, feita numa interface entre língua e literatura, e 

pensada como uma possível alternativa para lidar com a falta de motivação e com a resistência 

de alunos para aprender a língua inglesa na escola pública. Foi destacado o papel da cultura no 

ensino-aprendizagem de um novo idioma, evidenciando como a língua se firma como a maior 

representação cultural de um povo, tanto construindo e estabelecendo relações identitárias entre 

os seus usuários, quanto servindo de obstáculo e resistência para aqueles que preferem o 

conforto da língua materna. Além da literatura, várias manifestações culturais mediadas pela 

linguagem como cinema e música foram trabalhadas para alcançar a ideia de “humanização” do 

homem pelas artes. Para obter tal intento, foram trabalhados diferentes gêneros discursivos, 

tendo como central a short story, com foco nas produções de Sandra Cisneros, escritora latino-

americana. A metodologia de pesquisa foi qualitativa, materializada na pesquisa-ação e foi 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unicentro_lem_pdp_angela_maria_maraschin_fermiani.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_fecilcam_lem_artigo_angela_maria_pereira_escorpeli.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_fecilcam_lem_artigo_angela_maria_pereira_escorpeli.pdf


desenvolvida com alunos do Ensino Médio, no Colégio Estadual de Iporã-PR. Os instrumentos da 

coleta de dados foram questionários, diários do professor e de alunos, fotos e ainda as próprias 

atividades constituintes do material implementado. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: NO SPEAK ENGLISH: O PAPEL DA CULTURA NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE 

LÍNGUAS 

Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Língua; Cultura; Literatura; Ensino de línguas. 

Resumo: A presente produção didático-pedagógica tem como objetivo discutir uma possível 

alternativa para lidar com a falta de motivação e com a resistência dos alunos para aprender a 

língua inglesa na escola pública, pois ao mesmo tempo em que resistem a tal ensino, não se 

sentindo capazes ou preparados para aprendê-la, reconhecem a importância do mesmo para 

suas vidas. Como objetivos específicos, apresenta o papel da cultura no ensino-aprendizagem de 

línguas, evidenciando como a língua se firma como a maior representação cultural de um povo; 

de que maneiras ela constrói e estabelece relações identitárias entre os seus usuários; como a 

língua/cultura materna serve de proteção, aconchego, impedindo ou dificultando inclusive o 

aprendizado de uma nova língua. Vários gêneros serão trabalhados tendo a interface com a 

literatura por meio do gênero conto (short stories) de Sandra Cisneros. O material constitui-se de 

três módulos: a) A origem das línguas, b) Cultura como marca de identitária de um povo, c) 

Língua como maior manifestação cultural de um povo. Os módulos podem ser utilizados nesta 

sequência ou separadamente, uma vez que cada um é completo em si mesmo. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: YES, WE TALK ENGLISH: o processo de ensino aprendizagem da Língua Inglesa e o 

emprego da Tecnologia digital 

Tema: A Tecnologia no Ensino de Língua Estrangeira Moderna 

Palavras-chave: Tecnologia; conhecimento; aprendência. 

Resumo: Resumo: A língua Inglesa é a idioma mais importante do mundo, utilizado para a 

comunicação por muitas nações, e estudada como uma língua estrangeira por tantas outras. É a 

língua da ciência, da comunicação, do esporte, da tecnologia, etc. Tecnologia que está presente 

principalmente na vida da grande maioria dos jovens, através de inúmeros modelos de aparelhos 
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tecnológicos digitais existentes. Jovens estes que frequentam as escolas e que tem como uma 

das disciplinas de língua estrangeira moderna, a Língua Inglesa. São estudantes que 

normalmente costumam reclamar por terem dificuldades de entender este idioma, por diferentes 

motivos e consequentemente sentem-se desmotivados, o que os leva a desanimarem e perder o 

interesse em estudá-lo. Com o objetivo de apresentar mudança de estratégias de ensino-

aprendizagem, através deste estudo, cria-se novas alternativas de como ensinar uma língua 

estrangeira de maneira de modo que motive o educando a aprender a empregar a língua Inglesa 

utilizando ferramentas tecnológicas digitais, já presentes em sua realidade, na realização de 

diferentes situações de ensino-aprendizagem apresentadas no material didático, e postadas em 

um ambiente virtual, blog. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: ANITA LEORATTO BAVARESCO  

Orientador: BEATRIZ HELENA DAL MOLIN - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA: tecnologia, conhecimento e aprendência 

Tema: A Tecnologia no Ensino de Língua Estrangeira Moderna 

Palavras-chave: Tecnologia; Conhecimento; Aprendência. 

Resumo: A presença das mídias na vida dos estudantes está muito marcante o que justifica a 

elaboração desta unidade didática. Esta produção didático-pedagógica tem por finalidade 

apresentar situações de ensino e aprendizagem diversas como: música, filme, vídeos, palavras-

cruzadas, exercícios de pesquisa, etc, na disciplina de Língua Inglesa utilizando-se de recursos 

tecnológicos existentes na escola situações estas que serão postadas em um ambiente-virtual, o 

blog o qual foi criado com esta finalidade. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: APARECIDA MITIE TSUTIYA  

Orientador: Alessandra da Silva Quadros Zamboni - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, 

Ciências e Letras do Paraná 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A oralidade nas aulas de Língua Inglesa 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, escrita, oralidade 

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

Resumo: Este artigo apresenta a síntese do projeto de intervenção intitulado “A Oralidade nas 

aulas de Língua Inglesa”, desenvolvido no Colégio Estadual Hélio Antonio de Souza, escola da 

rede pública paranaense. O objetivo deste trabalho é refletir sobre as dificuldades que os alunos 

do Ensino Médio apresentam em participar de atividades que envolvem a oralidade. 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 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_lem_pdp_anita_leoratto_bavaresco.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_fafipar_lem_artigo_aparecida_mitie_tsutiya.pdf


e a pesquisa-ação. Após a aplicação do projeto, os dados indicam que o ensino de uma língua 

deve estimular a autonomia dos envolvidos, com atividades que auxiliem na comunicação e 

interação entre os sujeitos, propiciando aos alunos oportunidades para interagir em uma situação 

concreta de comunicação envolvendo-se discursivamente 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: APARECIDA MITIE TSUTIYA  

Orientador: Alessandra da Silva Quadros Zamboni - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, 

Ciências e Letras do Paraná 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A oralidade nas aulas de Língua Inglesa 

Tema: Gêneros Discursivos, leitura, escrita, oralidade 

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

Resumo: Esta Unidade Didática tem por objetivo desenvolver estratégias de desenvolvimento da 

oralidade em Língua Estrangeira Moderna, junto aos alunos do Ensino Médio de uma escola 

pública paranaense. Pretende-se com esta Unidade Didática: a) desenvolver atividades orais, 

através de imagens que desenvolvam a observação e, consequentemente, provoquem a 

interação entre os alunos; b) utilizar diferentes gêneros textuais para leitura compreensão oral e 

aprimoramento da pronúncia; c) estimular ampliação do vocabulário através de diálogo; d) 

analisar e comparar diferentes textos, extraídos de jornais, revistas, e sites da Internet. Tendo 

como base os pressupostos teóricos, as concepções de Bakthin (1997), das Diretrizes 

Curriculares da Educação Básica de Língua Estrangeira Moderna (2008), Almeida Filho (1998), 

Schneuwly, B.; Dolz (2004) e Jordão (2006).  
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: ARLETE DAIPRAI  

Orientador: Juci Mara Cordeiro - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: GÊNERO CANÇÃO COMO ABORDAGEM DE ENSINO DE LÍNGUA INGLESA 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula. 

Palavras-chave: Aprendizagem de línguas; Gênero canção; Função social do ensino. 

Resumo: Nota-se que na educação contemporânea valoriza-se o ensino-aprendizagem por meio 

dos gêneros discursivos. Na perspectiva de propor um trabalho pedagógico atual e que pudesse 

ser atraente aos aprendizes, adotamos o gênero “canção”, já que ele é usado em diversas esferas 

sociais, tais como a publicitária, literária e artística, entre outras. Entende-se que a canção é um 

excelente instrumento didático e de motivação para a aprendizagem, pois além de facilitar a 

compreensão dos conteúdos, pode funcionar também como elemento integrador entre os 

estudantes. Então, pretende-se encontrar neste gênero, uma forma agradável e fomentadora do 

processo de ensino-aprendizagem da língua inglesa. Imagina-se que por meio de um estudo 
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cuidadoso de algumas canções, pode-se levantar debates sobre temáticas sociais relevantes, ou 

sobre informações que sejam significativas aos estudantes. Vislumbra-se, também, que o 

processo de ensino-aprendizagem da língua inglesa, por meio delas, possa contribuir para a 

apropriação de procedimentos e estratégias que permitam ao educando ler, interpretar, e 

compreender a linguagem oral. Além disso, possibilita também, promover análise da estrutura 

linguístico-discursiva do texto e discussão de temáticas diversas. Com esta proposta pedagógica 

tem-se o intuito de desenvolver o senso crítico do aprendiz em relação ao uso da linguagem em 

sociedade, e em relação a temáticas sociais. A metodologia a ser utilizada envolve os passos de 

leitura, interpretação, análise e produção de clipes musicais, utilizando-se tecnologias e materiais 

didáticos auxiliares. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: ARLETE DAIPRAI  

Orientador: Juci Mara Cordeiro - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Gênero Canção como meio de Ensino de Língua Inglesa 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula. 

Palavras-chave: Aprendizagem de língua inglesa; Gênero Canção; Função social do ensino.  

Resumo: A canção é um excelente instrumento didático e de motivação para a aprendizagem. 

Além de facilitar a compreensão dos conteúdos pelos estudantes, pode funcionar também como 

elemento integrador entre eles. Então, pretende-se encontrar neste gênero uma forma agradável 

e fomentadora do processo de ensino-aprendizagem da língua inglesa. Com um estudo 

aprofundado da mesma, podemos levantar temáticas sociais, ou sobre informações que sejam 

relevantes para os estudantes. Na educação contemporânea, valoriza-se o ensino-aprendizagem 

através dos gêneros textuais. Na perspectiva de propor um trabalho pedagógico atual, adotamos 

o gênero textual “canção”, já que ele é usado em diversas esferas sociais tais como a publicitária, 

literária e artística, entre outras. O processo de ensino-aprendizagem da língua inglesa, através 

de canções, pode contribuir para a apropriação de procedimentos e estratégias que permitem aos 

educandos ler, interpretar, compreender a linguagem oral, promover análise linguístico-discursiva, 

analisar, refletir e discutir acerca da estrutura linguístico-discursiva e dos temas emergidos das 

canções. Tem-se o intuito de desenvolver o senso crítico do aprendiz em relação ao uso da 

linguagem em sociedade, e em relação às temáticas em foco. A metodologia a ser utilizada 

envolve leitura, interpretação, análise e produção de clipes musicais, a partir do uso de 

tecnologias e materiais didáticos auxiliares. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: ARLETE WELINSKI  

Orientador: Maria Izabel Rodrigues Tognato - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 

Campo Mourão 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA PELO GÊNERO TEXTUAL 

PROPAGANDA INSTITUCIONAL 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Interacionismo Sociodiscursivo; Ensino de gêneros; Compreensão Textual; 

Propaganda Institucional. 

Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar os resultados de um trabalho de intervenção 

pedagógica para o 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). Trata-se de uma proposta que visa a contribuir para o 

ensino e aprendizagem de Língua Inglesa com base em gêneros, com foco na compreensão 

textual a partir da compreensão do gênero textual propaganda institucional como recurso didático 

para uma prática social discursiva. Para isso, ancoramos nosso trabalho nos pressupostos 

teórico-metodológicos do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) (2008) (BRONCKART, 1999/2007), 

no ensino de gêneros e capacidades de linguagem (SCHNEUWLY E DOLZ, 2004: MACHADO E 

CRISTOVÃO, 2006; ABREU-TARDELLI, 2007), bem como nas DCE (PARANÁ, 2008). Além disso, 

desenvolvemos uma sistematização de aulas baseada em três momentos, considerando-se os 

seguintes tipos de atividades: Pre-activity, While-Activity e Post-Activity (UNDERWOOD, 1989, 

1990; OXFORD, 1990). Os resultados apontam para algumas contribuições ao processo de 

aprendizagem de Língua Inglesa ao oferecer uma oportunidade para reflexão sobre problemas 

sociais emergentes, estudo do gênero anúncio institucional e seus elementos constitutivos, 

visando ao desenvolvimento de uma atitude responsiva frente ao mesmo, identificação da 

intencionalidade presente em diferentes anúncios institucionais, bem como para o 

desenvolvimento do próprio professor. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: ARLETE WELINSKI  

Orientador: Maria Izabel Rodrigues Tognato - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 

Campo Mourão 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA PELO GÊNERO TEXTUAL 

PROPAGANDA INSTITUCIONAL 

Tema: Interacionismo Sociodiscursivo 

Palavras-chave: Interacionismo Sociodiscursivo; Ensino de gêneros; Compreensão Textual; 

Propaganda Institucional. 

Resumo: Este projeto tem por objetivo oferecer uma possibilidade de contribuição para o ensino 
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e aprendizagem de Língua Inglesa com base em gêneros, com foco na compreensão textual a 

partir da compreensão do gênero textual propaganda institucional como recurso didático para uma 

prática social discursiva. Para isso, ancoramos nosso trabalho nos pressupostos teórico-

metodológicos do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) (2008) (BRONCKART, 1999/2003/2007), 

no ensino de gêneros e capacidades de linguagem (SCHNEUWLY E DOLZ, 2004: MACHADO E 

CRISTOVÃO, 2006; ABREU-TARDELLI, 2007). Além disso, desenvolvemos uma sistematização 

de aulas baseada em três momentos, considerando-se os seguintes tipos de atividades: Pre-

activity, While-Activity e Post-Activity (UNDERWOOD, 1989, 1990; OXFORD, 1990). Este trabalho 

pode contribuir para o processo de aprendizagem de Língua Inglesa ao oferecer uma 

oportunidade para reflexão sobre problemas sociais emergentes, estudo do gênero anúncio 

institucional e seus elementos constitutivos, visando ao desenvolvimento de uma atitude 

responsiva frente ao mesmo, identificação da intencionalidade presente em diferentes anúncios 

institucionais, bem como para o desenvolvimento do próprio professor. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: CAROLINE PAOLA DE MELLO  

Orientador: Alba Krishna Topan Feldman - IES: UEM 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A Informática e suas possibilidades como instrumento de aprendizagem nas aulas de 

língua inglesa 

Tema: A Tecnologia no Ensino de Língua Estrangeira 

Palavras-chave: Informática; recursos de aprendizagem; língua inglesa 

Resumo: Este artigo busca descrever e analisar as ações desenvolvidas no projeto “A Informática 

e suas possibilidades como instrumento de aprendizagem nas aulas de Língua Inglesa”, 

produzido para o Programa de Desenvolvimento Educacional 2013, aplicado a alunos do 1º ano 

do Ensino Médio, do Colégio Estadual Silvio Vidal, no município de Paranavaí, no 1º semestre de 

2014. O projeto teve como objetivo integrar as novas tecnologias ao processo de 

ensino/aprendizagem em língua inglesa, assim como utilizar os recursos da internet e das novas 

tecnologias para motivar a aprendizagem dos alunos nas aulas de Língua Inglesa e demonstrar 

exemplos dos possíveis usos destas para a preparação de aulas de língua estrangeira, que 

servirão como suporte aos professores da referida disciplina. Para tal, esta Produção Didática 

apoiou-se nos gêneros textuais, dentro do contexto digital educacional, e nos recursos da internet 

e das novas tecnologias para motivar a aprendizagem dos alunos nas aulas de Língua Inglesa. O 

material foi estruturado por atividades variadas, utilizando recursos diversificados que as 

tecnologias disponibilizam. As aulas permitiram constatar que é possível usar a informática para 

despertar interesse nas aulas de língua inglesa usando atividades mais interativas assim como os 

computadores podem ser considerados como novas possibilidades que o professor adiciona à 

sua prática de ensino, portanto o professor deve preparar-se para o uso eficaz dessa tecnologia.  
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Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: CAROLINE PAOLA DE MELLO  

Orientador: Alba Krishna Topan Feldman - IES: UEM 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A Informática e suas possibilidades como instrumento de aprendizagem nas aulas de 

língua inglesa 

Tema: A Tecnologia e suas linguagens no Ensino de Língua Estrangeira Moderna 

Palavras-chave: Informática; recursos; aulas de inglês 

Resumo: Este Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola tem como objetivo integrar as novas 

tecnologias ao processo de ensino/aprendizagem em língua inglesa, assim como utilizar os 

recursos da internet e das novas tecnologias para motivar a aprendizagem dos alunos nas aulas 

de Língua Inglesa e demonstrar exemplos dos possíveis usos destas para a preparação de aulas 

de língua estrangeira, que servirão como suporte aos professores da referida disciplina. Para tal, 

esta Produção Didática apóia-se nos gêneros textuais, dentro do contexto digital educacional, e 

nos recursos da internet e das novas tecnologias para motivar a aprendizagem dos alunos nas 

aulas de Língua Inglesa. O material que integra este caderno pedagógico é estruturado por 

atividades variadas, utilizando recursos diversificados que as tecnologias disponibilizam.  
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: CEDANIA CARRER  

Orientador: Luciane Baretta - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: LEITURA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA: AS ESTRATÉGIAS FACILITADORAS 

PARA A COMPREENSÃO DE TEXTO 

Tema: A Linguística Aplicada e a Didática do ensino da Língua Estrangeira Moderna 

Palavras-chave: Leitura, Gênero textual, Compreensão de textos. 

Resumo: Este artigo apresenta um trabalho desenvolvido com uma turma de 1º ano de Ensino 

Médio, com enfoque na habilidade de leitura, construído para o Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE/2013, do estado do Paraná, relatando resultados da implementação de uma 

proposta didática para o ensino de estratégias de leitura em Língua Inglesa. O objetivo da 

proposta deste trabalho é capacitar o aluno para a leitura e a compreensão de textos em Língua 

Inglesa e mostrar a eles que, mesmo com um conhecimento limitado da língua estrangeira, é 

possível alcançar a compreensão do texto por meio da utilização de estratégias eficazes de leitura. 

Ao final deste trabalho, observou-se que os alunos estavam motivados com a aprendizagem de 

estratégias de leitura e com condições de aplicar as estratégias aprendidas em diferentes gêneros 

textuais.  
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Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: CEDANIA CARRER  

Orientador: Luciane Baretta - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Leitura em Língua Estrangeira Moderna - As estratégias facilitadoras para a compreensão 

de texto. 

Tema: A Linguística Aplicada e a Didática do ensino da Língua Estrangeira Moderna 

Palavras-chave: Leitura, Estratégias de leitura,compreensão de textos, 

Resumo: Considerando que a leitura é uma ferramenta em que o leitor exerce sua cidadania e é 

reconhecido como sujeito ativo no processo de ensino aprendizagem, ela torna-se indispensável 

nos dias atuais. Neste projeto de intervenção, será trabalhado as estratégias de leitura em língua 

inglesa com uma turma de 1º ano do Ensino Médio, com o objetivo de facilitar o processo de 

leitura e a compreensão de textos em Língua Inglesa. A finalidade também será de mostrar aos 

alunos que, mesmo com um conhecimento limitado em Língua Inglesa e sem entender todas as 

palavras em um texto, é possível a eficácia para a compreensão das ideias centrais, sendo assim, 

uma forma para se evitar atividades tradicionais e a necessidade de o aluno decorar regras 

gramaticais e vocabulário desta língua estrangeira. As estratégias também permitem ao leitor 

planejar, monitorar e regular seu próprio pensamento enquanto lê, para que possam suprir as 

dificuldades de compreensão das informações. Vale destacar que, um dos aspectos relevantes, é 

o papel que o professor exerce como mediador neste processo, fornecendo segurança e tornando 

os alunos aptos a compreensões de textos para o ensino aprendizagem na inferência dos 

significados. Durante toda intervenção, serão explorados diversos textos em inglês, com tipologia 

e gêneros diferenciados, alguns com linguagem científica, outros abordando linguagem literária, 

entre outros, sempre partindo de textos com linguagem mais simples e assim gradativamente. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: CLAUDENISE DE PAULA SANTOS  

Orientador: Ana Josefina Ferrari - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Intercâmbios culturais no ensino da língua inglesa com o uso da internet 

Tema: A didática do ensino da Língua Estrangeira Moderna 

Palavras-chave: Aprendizagem da língua Inglesa; Interculturalidade; Internet; Edmodo 

Resumo: O presente artigo apresenta o resultado do Projeto de Intervenção Pedagógica, 

denominado Intercâmbios Culturais no Ensino da Língua com o Uso da Internet, realizado no 

Colégio Estadual Prof. Brasílio Vicente de Castro, em Curitiba - PR. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: CLAUDENISE DE PAULA SANTOS  

Orientador: Ana Josefina Ferrari - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Intercâmbios culturais no ensino da língua inglesa com o uso da internet 

Tema: A didática do ensino da Língua Estrangeira Moderna 

Palavras-chave: Aprendizagem da língua inglesa; intercâmbios culturais; internet 

Resumo: A presente produção didático-pedagógica tem como objetivo principal propiciar a 

aprendizagem da língua inglesa através de intercâmbios culturais entre alunos brasileiros e de 

outras nacionalidades, a partir de temas do cotidiano e atividades de leitura, comunicação oral e 

prática escrita, com o uso da internet, de modo especial da rede educacional Edmodo.  
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: CLAUDIANE SAVIO  

Orientador: Anelise Copetti Dalla Corte - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Cartão postal: uma metodologia diferenciada para as práticas de leitura e escrita nas aulas 

de Língua Inglesa. 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula. 

Palavras-chave: Língua Inglesa; cartão postal; leitura/escrita. 

Resumo: O presente projeto tem como objetivo utilizar o gênero cartão postal como recurso 

midiático para a prática da leitura e da escrita nas aulas de Língua Inglesa. Conforme as DCES 

que priorizam a análise dos gêneros textuais, as atividades com cartões postais, explorando os 

pontos turísticos da cidade de Prudentópolis, tornam-se relevantes para a aprendizagem da 

Língua Inglesa. O conhecimento de mundo, as experiências de cada educando, sua cultura e a 

cultura da própria cidade serão valorizadas a ponto de refletirem positivamente na elaboração dos 

textos escritos nos cartões postais. O projeto será aplicado no 9º ano do Ensino Fundamental do 

Colégio Estadual Prefeito Antonio Witchemichen, no município de Prudentópolis. As unidades 

serão pautadas em atividades práticas, mas terão início com pesquisas em sites na internet sobre 

o gênero cartão postal. Posteriormente, serão desenvolvidas atividades sobre cartões postais com 

leituras e interpretações, finalizando o trabalho com a elaboração de cartões postais, utilizando-se 

de fotos ou desenhos de pontos turísticos da cidade de Prudentópolis, com a exposição desses 

cartões no Colégio para apreciação do público. Após a exposição, os alunos trocarão os cartões 

com colegas. Autores como Bakthin(1992), Chagas(1979) Daltozo (2006), Barzotto e Ghilard 

(1999) e as DCES(1998), embasarão esta pesquisa. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: CLAUDIANE SAVIO  

Orientador: Anelise Copetti Dalla Corte - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Cartão postal: uma metodologia diferenciada para as práticas de leitura e escrita nas aulas 

de Língua Inglesa. 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula. 

Palavras-chave: Língua Inglesa; cartão postal; leitura/escrita. 

Resumo: O presente projeto tem como objetivo utilizar o gênero cartão postal como recurso 

midiático para a prática da leitura e da escrita nas aulas de Língua Inglesa. Conforme as DCES 

que priorizam a análise dos gêneros textuais, as atividades com cartões postais, explorando os 

pontos turísticos da cidade de Prudentópolis, tornam-se relevantes para a aprendizagem da 

Língua Inglesa. O conhecimento de mundo, as experiências de cada educando, sua cultura e a 

cultura da própria cidade serão valorizadas a ponto de refletirem positivamente na elaboração dos 

textos escritos nos cartões postais. O projeto será aplicado no 9º ano do Ensino Fundamental do 

Colégio Estadual Prefeito Antonio Witchemichen, no município de Prudentópolis. As unidades 

serão pautadas em atividades práticas, mas terão início com pesquisas em sites na internet sobre 

o gênero cartão postal. Posteriormente, serão desenvolvidas atividades sobre cartões postais com 

leituras e interpretações, finalizando o trabalho com a elaboração de cartões postais, utilizando-se 

de fotos ou desenhos de pontos turísticos da cidade de Prudentópolis, com a exposição desses 

cartões no Colégio para apreciação do público. Após a exposição, os alunos trocarão os cartões 

com colegas. Autores como Bakthin(1992), Chagas(1979) Daltozo (2006), Barzotto e Ghilard 

(1999) e as DCES(1998), embasarão esta pesquisa. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: CLAUDINEY ALFREDO PIMENTA  

Orientador: Alessandra Coutinho Fernandes - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Contribuições do letramento crítico para o ensino de língua inglesa na escola pública  

Tema: gêneros discursivos, leitura produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: letramento crítico, escola pública, intervenção pedagógica, gêneros discursivos 

Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar e comentar o projeto que elaborei e 

implementei em uma escola pública no estado do Paraná, como pré-requisito do Programa de 

Desenvolvimento Educacional do Paraná (PDE), do qual participei no biênio 2013-2014. O projeto 

que desenvolvi visava investigar como o trabalho com o letramento crítico em aulas de língua 

inglesa poderia contribuir para o ensino dessa língua em escolas públicas. O referencial teórico 

que embasou o projeto que desenvolvi, e sobre o qual comento neste artigo, é o letramento crítico. 

Na perspectiva do letramento crítico, o professor, juntamente com os alunos, tem o papel de 

desconstruir pressupostos sobre as várias narrativas presentes no dia a dia. Na ótica do 

letramento crítico, os questionamentos são persistentes e procuram investigar como as verdades 
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são construídas. Portanto, há um processo de desconstrução, no ambiente escolar. Nesse 

processo, criam-se novas perguntas, gerando novas dúvidas (Edmundo, 2012). Ao implementar 

meu projeto no Colégio Estadual Alfredo Chaves, para alunos do 9º ano do ensino fundamental, 

pude perceber que os alunos apresentaram mais entusiasmo nos debates e leituras propostos no 

projeto e mostraram-se gradativamente mais interessados no aprendizado da língua inglesa. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: CLAUDINEY ALFREDO PIMENTA  

Orientador: Alessandra Coutinho Fernandes - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: CONTRIBUIÇÕES DO LETRAMENTO CRÍTICO PARA O ENSINO DE INGLÊS NA 

ESCOLA PÚBLICA 

Tema: gêneros discursivos,leitura produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: letramento crítico, escola pública, intervenção pedagógica, gêneros discursivos 

Resumo: Esta produção didático-pedagógica consiste em desenvolver e aplicar atividades 

relacionadas à leitura crítica de diferentes gêneros discursivos em uma turma de 9º ano do ensino 

fundamental, no Colégio Estadual Alfredo Chaves, situado na região metropolitana de Curitiba. 

Como referencial teórico, esta produção didático-pedagógica adota a perspectiva do Letramento 

Crítico, que compreende a língua como prática social. No Letramento Crítico é fundamental que o 

aluno compreenda que os discursos são sempre passíveis de contestação e questionamento. 

Portanto, esta produção didático-pedagógica, antes de tudo, tem como objetivo desenvolver a 

reflexão crítica dos alunos em relação aos diversos discursos que circulam socialmente. Durante 

as atividades de leitura dos textos-alvo, os alunos serão estimulados a expressar suas opiniões, a 

respeitar opiniões diferentes das suas e a desnaturalizar discursos que são dados como senso 

comum. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: CLEUZA ARANTES  

Orientador: Sandra Maria Coelho de Souza Moser - IES: UEM 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O GÊNERO TEXTUAL “TIRAS” NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA 

Tema: A didática no Ensino da Língua Estrangeira Moderna A didática no Ensino da Língua 

Estrangeira Moderna  

Palavras-chave: Gênero textual. Leitura. Tiras (quadrinhos). Ensino e aprendizagem. Língua 

inglesa.  

Resumo: O presente trabalho apresenta as tiras (quadrinhos) como um gênero textual que pode 

auxiliar o ensino de Língua Estrangeira Moderna, no caso aqui, a Língua Inglesa, visto que é um 

gênero amplamente difundido e é um excelente meio para auxiliar a formação de leitores com 

atitude mais crítica diante dos textos que circulam socialmente. Teve com objetivo desenvolver 
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estratégias de leitura para que o aluno possa ler, tornar-se leitor e construir seu conhecimento na 

Língua Inglesa. Assim, temos como método de pesquisa alguns fundamentos teóricos da teoria 

bakhtiniana, as Diretrizes Curriculares de Ensino da Educação Básica para o Ensino de Língua 

Estrangeira Moderna, entre outros. A aplicação prática das tiras em sala de aula foi realizada em 

uma turma do 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Olavo Bilac de Sarandi - PR. 

Este estudo surgiu da necessidade de buscar alternativas para um ensino de língua inglesa mais 

significativo na escola pública. Neste artigo relata a importância do professor buscar mudanças 

em sua prática pedagógica, além de estimular discussões a respeito da transposição de uma 

sequência didática que faz parte de um projeto elaborado dentro do programa de formação 

continuada para professores da rede pública do Estado do Paraná – Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE). Nessa proposta, foram desenvolvidas atividades em uma 

sequência de aulas com textos, especialmente tiras de cunho social para auxiliar o processo de 

ensino e aprendizagem da leitura e interpretação dos alunos.  
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: CLEUZA ARANTES  

Orientador: Sandra Maria Coelho de Souza Moser - IES: UEM 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O GÊNERO TEXTUAL “TIRAS” NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA 

Tema: A didática no Ensino da Língua Estrangeira Moderna  

Palavras-chave: Língua Inglesa; Leitura Crítica; Tiras 

Resumo: O presente trabalho tem a finalidade de promover o gosto pela leitura, como também o 

desenvolvimento da criatividade visando um ensino aprendizagem da língua Inglesa mais 

dinâmico e possibilitando ao aluno analisar o gênero e observar o uso da linguagem num 

processo de interação e troca de saberes.O gênero textual tiras podem garantir aos alunos a 

autonomia necessária para efetivar os seus saberes, construírem sua identidade, seus valores e 

ampliarem sua visão de mundo, pois elas apresentam um uso da língua muito avançado e com 

isso expõe os alunos a uma noção de mundo, o que representa um estímulo para o ensino da 

Língua Estrangeira Moderna. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: CRISTIANA APARECIDA COSTA DLUGOSZ 

Orientador: Raquel Cristina Mendes de Carvalho - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: UMA ANÁLISE SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES DA LINGUÍSTICA SISTÊMICO-

FUNCIONAL PARA A PRÁTICA DE LEITURA EM LÍNGUA INGLESA NO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Linguística Sistêmico Funcional. Leitura discursiva. Anúncio Publicitário 
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Institucional. 

Resumo: O presente artigo toma como objeto de análise a implementação do Projeto de 

Intervenção Pedagógica na Escola realizada durante o Programa de Desenvolvimento 

Educacional (PDE), do Estado do Paraná, que consiste na aplicação de um conjunto de 

atividades de leitura por meio de uma Unidade Didática (UD) ancorado nos pressupostos teórico-

metodológicos da Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) (HALLLIDAY; MATTHIESSEN, 2004), a 

partir do gênero discursivo Anúncio Publicitário Institucional (API). O presente texto tem como 

objetivo analisar e discutir as dificuldades e avanços dos alunos ao construir sentidos para os 

textos a partir da análise das escolhas feitas pelo autor, durante a resolução das atividades 

propostas. A análise toma como base as notas de campo produzidas pela professora durante a 

implementação, onde há relatos e considerações sobre como o trabalho com leitura foi recebido e 

desenvolvido em uma turma do Ensino Fundamental da rede pública de ensino (Anos Finais), no 

município de Clevelândia. Em relação às dificuldades apresentadas, constatou-se que os alunos 

envolvidos na pesquisa apresentam dificuldade para fazer a leitura da linguagem não-verbal e 

para tecer relações entre as escolhas linguísticas feitas pelo autor e suas implicações na 

construção de sentidos para o texto e que esta é uma lacuna que ele já traz em sua formação 

leitora; quanto aos avanços alcançados, foi possível perceber que com estímulo e direcionamento 

os alunos-leitores conseguiram ampliar o olhar sobre o texto na medida em que a implementação 

avançava, o que demonstra que eles podem tornar-se leitores críticos desde que desenvolvam a 

prática da leitura discursiva. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: CRISTIANA APARECIDA COSTA DLUGOSZ 

Orientador: Raquel Cristina Mendes de Carvalho - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Institutional Advertisement: Reflecting about Citenzenship 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Análise Crítica do Discurso ; Linguística Sistêmico-Funcional; Anúncio 

Publicitário Institucional 

Resumo: Esta Unidade Didática (UD) apresenta um conjunto progressivo de atividades de leitura 

a partir de um corpus de textos do gênero Anúncio Publicitário Institucional (API), com base nos 

pressupostos teóricos da Análise Crítica do Discurso (FAIRCLOUGH, 1992) e nas ferramentas de 

análise do discurso propostas pela Linguística Sistêmico Funcional (HALLIDAY,2004), sobretudo 

no que tange a metafunção ideacional. A presente produção justifica-se pelas dificuldades dos 

professores de Inglês em trabalhar com leitura numa perspectiva discursiva (PARANÁ, 2008) e 

dos alunos em fazer uma leitura para além da linearidade do texto. Logo, pretende apresentar 

uma possibilidade metodológica para o ensino de LEM que instigue os alunos para que comecem 

a refletir sobre os aspectos linguístico-discursivos da língua, de modo que possam construir 

sentidos para o texto e tornem-se, dessa forma, os sujeitos críticos e agentes de transformação 

que a escola pública se propõe a formar.  
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Professor PDE: DANIELA CRISTINA DE LIZ 

Orientador: Alessandra Coutinho Fernandes - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: E-MAIL COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA 

Tema: Gêneros discursivos, leitura produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Ensino de inglês; E-mail; Escola pública 

Resumo: Com o advento da tecnologia, as possibilidades de comunicação foram ampliadas. 

Dentre as ferramentas comunicativas de que dispomos, o e-mail vem contribuindo muito para o 

ensino da língua inglesa. O uso pedagógico de e-mails motiva alunos adolescentes, possibilitando 

que façam uso da língua para fins primordialmente comunicativos. Neste artigo, apresento o 

projeto que desenvolvi como professora PDE no período de 2013 e 2014, comentando não 

apenas sobre sua implementação, mas também sobre as discussões desenvolvidas no Grupo de 

Trabalho em Rede (GTR) que coordenei. A implementação de meu projeto na Escola Estadual 

Maria Pereira Martins demonstrou que a tecnologia tem um papel importantíssimo na educação, 

propiciando uma maior flexibilidade na forma de ensinar e criando uma nova relação entre 

professor e alunos – o que resulta em diferentes formas de ensinar e aprender. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: DANIELA CRISTINA DE LIZ 

Orientador: Alessandra Coutinho Fernandes - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: E-mail: um gênero digital facilitador no ensino da língua inglesa. 

Tema: gêneros discursivos, leitura produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: e-mail;motivação;aprendizagem 

Resumo: Levando em consideração, por um lado, o desinteresse dos alunos pelos conteúdos 

escolares em geral e, por outro, a percepção de que a tecnologia está cada vez mais presente no 

dia a dia deles, este projeto de intervenção propõe a utilização do gênero e-mail como ferramenta 

facilitadora em aulas de língua inglesa, em uma turma do sexto ano do ensino fundamental da 

Escola Estadual Maria Pereira Martins, em Curitiba. O objetivo deste projeto é possibilitar aos 

alunos experiências relevantes de compreensão e produção de textos em língua inglesa, de forma 

a contribuir para uma aprendizagem mais eficiente dos conteúdos trabalhados em sala, de uma 

maneira interessante para os alunos. O trabalho será realizado tanto em sala de aula como na 

sala de informática para oportunizar aos alunos experiências concretas e motivadoras de 

compreensão e produção escrita em língua inglesa. O e-mail é hoje utilizado por pessoas de 

diferentes faixas etárias para atingir diferentes fins. Sendo bem aproveitado pelo professor e pelos 

alunos, pode se tornar um estímulo positivo no aprendizado de uma língua estrangeira. 
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Orientador: MARIZA TULIO - IES: UEPG 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O GÊNERO JOGO EM LÍNGUA INGLESA COMO INSTRUMENTO PARA 

DESENVOLVER A CIDADANIA.  

Tema: DESENVOLVENDO A CIDADANIA E O APRENDIZADO DA LÍNGUA INGLESA POR 

MEIO DO GÊNERO JOGOS 

Palavras-chave: Cidadania; Língua Inglesa; Jogos e brincadeiras. 

Resumo: O presente artigo retrata o desenvolvimento do Projeto de Intervenção Pedagógica, 

bem como a elaboração da unidade didática e implementação desta, no decorrer do Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE), da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, tendo 

como objetivos principais promover a melhoria do aprendizado da Língua inglesa despertando no 

aluno o interesse pelo aprendizado desta por meio do gênero jogos, dentro do tema cidadania. 

Para tal foi realizada, inicialmente, uma pesquisa bibliográfica, sobre o tema, abrangendo as 

orientações das Diretrizes Curriculares de Ensino (PARANÁ, 2008) fundamentando-se em: 

FERREIRA (2008), DIONÍSIO; BEZERRA; MACHADO (2005), MURCIA (2005), KISHIMOTO 

(2002), entre outros. Quanto aos métodos e procedimentos, é possível afirmar que o 

desenvolvimento dos trabalhos que culminaram com a elaboração deste artigo apresenta 

características de um estudo exploratório, numa pesquisa qualitativa. Ao ser aplicado tanto para 

os alunos do 6º Ano do Ensino fundamental, do Colégio Estadual Coronel Costa Neto, da cidade 

de Arapoti, Paraná, quanto ao compartilhar com professores no GTR, buscou-se compreender e 

intervir na realidade a partir de estratégias diferenciadas de ensino/aprendizagem analisando o 

potencial e a qualidade da produção, acima da quantidade de informação tratada, o que configura 

uma pesquisa qualitativa. Dessa forma, verificou-se que é essencial o entendimento da 

importância da língua como instrumentos de acesso à informação, o que demanda a apropriação 

do vocabulário, bem como as expressões, vivencias e direcionamentos que esta comporta, 

despertando para tal o interesse do aluno, com estratégias inovadoras por parte do professor.  
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: DANIELA DA SILVA MENDES  

Orientador: MARIZA TULIO - IES: UEPG 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O GÊNERO JOGO EM LÍNGUA INGLESA COMO INSTRUMENTO PARA 

DESENVOLVER A CIDADANIA.  

Tema: GENEROS DISCUSSIVOS ,LEITURA ,PRODUÇÃO TEXTUAL E ORALIDADE EM SALA 

DE AULA. 

Palavras-chave: Cidadania; Língua Inglesa; Jogos e brincadeiras 

Resumo: A presente Unidade Didática vem sendo desenvolvida no decorrer do Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE), da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, visando 

promover a formação continuada de docentes atuantes na educação Básica. Este trabalho tem 

como objetivo Promover a melhoria do aprendizado da Língua inglesa despertando no aluno o 

interesse pelo aprendizado desta por meio do gênero jogos, dentro do tema cidadania. Ao iniciar 
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este trabalho realizou-se uma vasta pesquisa bibliográfica, abrangendo as orientações das 

Diretrizes Curriculares de Ensino (PARANÁ, 2008) fundamentando-se em: FERREIRA (2008), 

DIONÍSIO; BEZERRA; MACHADO (2005), MURCIA (2005), KISHIMOTO (2002), entre outros. A 

Metodologia a ser aplicada em campo consiste na unidade didática, tendo como público alvo o 6º 

Ano do Ensino fundamental, do Colégio Estadual Coronel Costa Neto, da cidade de Arapoti, 

Paraná. Ao aplicar esta unidade didática propõe-se a trabalhar no sentido de promover o 

entendimento da importância da língua como instrumentos de acesso à informação, o que 

demanda a apropriação do vocabulário, bem como as expressões, vivencias e direcionamentos 

que esta comporta, o que demanda um efetivo interesse do aluno, e estratégias inovadoras por 

parte do professor. Assim, espera-se que, por meio dos jogos e brincadeira, se torne possível 

desenvolver as competências e habilidades para o pleno exercício da cidadania, envolvendo os 

requisitos lingüísticos básicos do aprendizado da Língua Inglesa: ouvir, falar, ler e escrever, bem 

como promover a interação com seus pares na construção do conhecimento.  
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: DANIELA PEDRUZZI GALBIATI  

Orientador: Alba Krishna Topan Feldman - IES: UEM 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Novas Tecnologias no ensino de língua inglesa: uma proposta concreta 

Tema: A tecnologia no ensino de língua estrangeira moderna 

Palavras-chave: novas tecnologias; língua inglesa; ensino 

Resumo: O presente artigo tem como finalidade comprovar a relevância e a utilização das 

tecnologias como recursos pedagógicos nas aulas de Língua Inglesa. O resultado a ser analisado 

nesse artigo embasar-se-á primeiramente na elaboração do Projeto de Intervenção Pedagógica, 

teoria e ações, na Produção Didático Pedagógica, na execução in loco da referida produção e, no 

GTR, atividade do PDE que tem por finalidade a interação virtual entre o Professor PDE e os 

demais professores da Rede Pública Estadual. As novas tecnologias de informação e 

comunicação (TIC’s) estão presentes no cotidiano da sociedade contemporânea e a escola não 

pode mais evitar sua presença. Neste sentido, Gadotti (2000), afirma que as novas tecnologias 

criaram novos espaços do conhecimento. Entretanto, para que esses novos espaços de 

conhecimento realmente se concretizem, é fundamental o papel do professor. Assim o presente 

artigo, oportunizou-nos além de mostrar-nos uma reflexão das nossas práticas pedagógicas, a 

necessidade de estarmos em constante formação continuada e, que uma educação de qualidade 

só é efetiva quando o professor, de fato, tem tempo para elaboração e desenvolvimento de suas 

práticas pedagógicas. Também oportunizou-nos a compreender e comprovar que o ensino da 

Língua Inglesa deve apoiar-se nos gêneros textuais e propostas de atividades que aliem o 

conhecimento prévio do aluno, o conhecimento científico e a inclusão das novas tecnologias de 

informação e comunicação como ferramentas nas aulas de Língua Estrangeira Moderna – Inglês. 
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Professor PDE: DANIELA PEDRUZZI GALBIATI  

Orientador: Alba Krishna Topan Feldman - IES: UEM 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Novas Tecnologias no ensino de língua inglesa: uma proposta concreta 

Tema: A tecnologia no ensino de língua estrangeiras moderna 

Palavras-chave: novas tecnologias; língua inglesa; ensino 

Resumo: As novas tecnologias de informação e comunicação (TIC’s) estão presentes no 

cotidiano da sociedade contemporânea e a escola não pode mais evitar sua presença. Neste 

sentido, Gadotti (2000), afirma que as novas tecnologias criaram novos espaços do conhecimento. 

Entretanto, para que esses novos espaços de conhecimento realmente se concretizem, é 

fundamental o papel do professor. Assim, esta produção didática, além de apoiar-se nos gêneros 

textuais, apresenta algumas considerações e propostas de atividades sobre a inclusão das novas 

tecnologias de informação e comunicação como ferramentas nas aulas de Língua Estrangeira 

Moderna – Inglês. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: DELAZUITA D'AVILA BIDA  

Orientador: Isabel Cristina Vollet Marson - IES: UEPG 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A Internet e o ensino do Inglês Instrumental no Ensino Médio 

Tema: A tecnologia no ensino da Língua Estrangeira Moderna 

Palavras-chave: Internet. Leitura. Inglês Instrumental 

Resumo: O presente artigo tem por finalidade relatar a implementação do projeto \"A internet e o 

inglês instrumental para o ensino médio\" realizado no colégio Estadual Nilo Peçanha em 

Jaguariaíva, em uma turma do terceiro ano do ensino médio noturno. O projeto faz parte do PDE 

(Programa de Desenvolvimento Educacional) do governo do Estado do Paraná.Esta 

implementação ocorreu no primeiro semestre de 2014 e teve como objetivo proporcionar aos 

alunos, a oportunidade de fazer uso de estratégias de leitura em inglês instrumental para facilitar 

a leitura dos textos na língua alvo. O resultado mostrou que as estratégias de leitura, o uso de 

textos com temas relevantes para os alunos e o uso da internet foram extremamente significativos 

no ensino-aprendizagem. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: DELAZUITA D'AVILA BIDA  

Orientador: Isabel Cristina Vollet Marson - IES: UEPG 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A Internet e o Inglês Instrumental no Ensino Médio 

Tema: A tecnologia no ensino da lingua estrangeira/inglês 

Palavras-chave: Internet; Leitura; Inglês Instrumental 

Resumo: A presente unidade didática, cujo tema diz respeito a tecnologia no ensino da língua 

estrangeira, envolve a internet e o ensino do inglês instrumental no Ensino Médio e tem por 

objetivos analisar a aplicabilidade do inglês instrumental utilizando a internet como recurso 

didático pedagógico no processo ensino-aprendizagem e preparar, capacitar e desenvolver no 

aluno a habilidade de leitura de textos, utilizando-se de estratégias que o inglês instrumental 

proporciona. Partiu-se da problemática de que os alunos do ensino médio têm dificuldades e não 

se mostram motivados para ler textos em língua inglesa. Pretende-se através do inglês 

instrumental, proporcionar aos alunos estratégias de leitura que possibilitem a interação entre 

leitor e texto e que o professor seja o mediador desse processo, apresentando as estratégias, 

despertando a criticidade e tornando a leitura mais eficiente e prazerosa. Para isso, pesquisou-se 

sobre as tecnologias, em especial a internet, o ensino da língua inglesa, porém, tendo como foco 

o inglês instrumental. Espera-se que o aluno compreenda textos diversos em inglês, através de 

textos e ferramentas disponibilizados pela internet. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: DENISE APARECIDA FILIMBERTI FROZA  

Orientador: ROSE MARIA BELIM MOTTER - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O USO DA TECNOLOGIA DIGITAL NO ENSINO-APRENDIZAGEM DA LÍNGUA 

INGLESA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

Tema: A Tecnologia e suas linguagens no Ensino de Língua Estrangeira Moderna 

Palavras-chave: Tecnologia Digital. Ensino-Aprendizagem. Língua Inglesa. Educação de Jovens 

e Adultos. 

Resumo: O presente artigo apresenta uma sistematização dos estudos realizados durante a 

participação no Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE do Estado do Paraná, que 

teve como objetivo propor enquanto metodologia alternativa, ao ensino da Língua Inglesa, o uso 

da tecnologia digital, na perspectiva de contribuir com a prática docente, propiciando dessa forma, 

que os estudantes pudessem desenvolver autonomia na aprendizagem dessa língua interagindo 

assim com outros conhecimentos.  
 

 

 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uepg_lem_pdp_delazuita_davila_bida.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_lem_artigo_denise_aparecida_filimberti_froza.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_lem_artigo_denise_aparecida_filimberti_froza.pdf


Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: DENISE APARECIDA FILIMBERTI FROZA  

Orientador: ROSE MARIA BELIM MOTTER - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O USO DA TECNOLOGIA DIGITAL NO ENSINO-APRENDIZAGEM DA LÍNGUA 

INGLESA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

Tema: A Tecnologia e suas linguagens no Ensino de Língua Estrangeira Moderna 

Palavras-chave: Tecnologia; Ensino-Aprendizagem; Inglês; EJA; 

Resumo: Tendo em vista que o aluno da EJA, tem suas especificidades em relação a faixa etária, 

jornada de trabalho e condição social - diferenciando-se assim do aluno que frequenta o ensino 

regular, esse trabalho tem a intensão de contribuir com a aprendizagem significativa da Língua 

Inglesa. De acordo com esse contexto, torna-se necessário desenvolver atividades que tenham 

como, aliadas às tecnologias digitais , com o intuito de propiciar aulas mais agradáveis, interativas 

e motivadoras, a partir das histórias de vida experiências que eles trazem para o ambiente escolar. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: DORIANE APARECIDA MARTINI  

Orientador: Dhandara S L - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O Poema como Estratégia Metodológica para o Ensino de Língua Inglesa  

Tema: Gêneros Discursivos 

Palavras-chave: poema; poesia; leitura; oralidade; criatividade 

Resumo: Justifica-se a proposta do estudo do gênero poema como estratégia metodológica para 

o processo de ensino/aprendizagem em Língua Inglesa na perspectiva da leitura e da oralidade 

no 9º ano do Ensino fundamental, por entendermos ser esta uma das formas de aproximar o 

aluno à leitura em língua estrangeira, no caso em Inglês, bem como o trabalho com a oralidade 

em sala de aula, através de algo que já lhe é conhecido, que lhe possibilite um maior 

envolvimento com a linguagem literária de forma prazerosa. A leitura bem como a literatura por 

meio da poesia, precisa estar presente no ambiente escolar para que os alunos adolescentes 

nesta etapa de suas vidas , possam ter acesso a este gênero. Levar para a sala de aula 

diferentes tipos de poesias, de forma escrita, falada, em vídeo, etc... para aguçar os sentidos dos 

alunos/leitores, lê-las em silêncio ou oralmente, comentá-las relacionando-as com passagens da 

história de vida de cada um, inferir sentidos possíveis, desenhar cenários poéticos para essas 

poesias, copiá-las para tê-las quando quiser. A poesia, como toda a literatura, é a arte da palavra, 

ela oferece-nos a possibilidade de imaginar, de produzir sentidos e de estabelecer relações entre 

a palavra e o mundo. O trabalho com a poesia estimula a oralidade, a criatividade e a reflexão a 

respeito dos fatos da vida de cada aluno. Portanto, este projeto busca a melhoria do 

ensino/aprendizagem de Língua Inglesa nas escolas paranaenses apresentando o estudo da 

língua por meio de rimas e versos.  

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_lem_pdp_denise_aparecida_filimberti_froza.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_lem_pdp_denise_aparecida_filimberti_froza.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_lem_artigo_doriane_aparecida_martini.pdf


 

Professor PDE: DORIANE APARECIDA MARTINI  

Orientador: Dhandara S L - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O Poema como Estratégia Metodológica para o Ensino de Língua Inglesa 

Tema: Gêneros Discursivos 

Palavras-chave: poema; poesia; leitura; oralidade; criatividade. 

Resumo: Justifica-se a proposta do estudo do gênero poema como estratégia metodológica para 

o processo de ensino/aprendizagem em Língua Inglesa na perspectiva da leitura e da oralidade 

no 9º ano do Ensino fundamental, por entendermos ser esta uma das formas de aproximar o 

aluno à leitura em língua estrangeira, no caso em Inglês, bem como o trabalho com a oralidade 

em sala de aula, através de algo que já lhe é conhecido, que lhe possibilite um maior 

envolvimento com a linguagem literária de forma prazerosa. A leitura bem como a literatura por 

meio da poesia, precisa estar presente no ambiente escolar para que os alunos adolescentes 

nesta etapa de suas vidas , possam ter acesso a este gênero. Levar para a sala de aula 

diferentes tipos de poesias, de forma escrita, falada, em vídeo, etc... para aguçar os sentidos dos 

alunos/leitores, lê-las em silêncio ou oralmente, comentá-las relacionando-as com passagens da 

história de vida de cada um, inferir sentidos possíveis, desenhar cenários poéticos para essas 

poesias, copiá-las para tê-las quando quiser. A poesia, como toda a literatura, é a arte da palavra, 

ela oferece-nos a possibilidade de imaginar, de produzir sentidos e de estabelecer relações entre 

a palavra e o mundo. O trabalho com a poesia estimula a oralidade, a criatividade e a reflexão a 

respeito dos fatos da vida de cada aluno. Portanto, este projeto busca a melhoria do 

ensino/aprendizagem de Língua Inglesa nas escolas paranaenses apresentando o estudo da 

língua por meio de rimas e versos.  
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: ELENILCE SARTORI  

Orientador: Jose Carlos Aissa - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Análise da Figura Feminina na Obra Otelo, de William Shakespeare 

Tema: Gêneros Discursivos, Leitura, Produção Textual e Oralidade em Sala de Aula 

Palavras-chave: William Shakespeare; Mulher; História; Tragédias; Literatura 

Resumo: Este artigo tem como objetivo realizar uma abordagem literária da obra Otelo, de 

William Shakespeare, na disciplina de Língua Inglesa, bem como desenvolvê-la na 

implementação, junto aos alunos, buscando novas possibilidades de atividades em sala de aula. 

Trabalhar com obras de Shakespeare faz-se imprescindível na Língua Inglesa, bem como, na 

literatura de Língua Portuguesa. Suas produções continuam atuais no século XXI, possibilitando 

diferentes análises e estudos, pela completude de seus escritos. Neste trabalho, privilegiou-se a 

figura feminina, através de Desdêmona e Emília, pois, apesar de decorridos séculos desde a sua 

criação, o assunto proporciona grandes debates em torno do assunto. Muitas problemáticas ainda 

hoje permanecem sem grandes mudanças, suscitando possibilidades de confrontos entre dois 
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tempos, com contextos históricos diferentes, tendo aproximação com a realidade vivida pelos 

alunos. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: ELENILCE SARTORI  

Orientador: Jose Carlos Aissa - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Análise da Figura Feminina na Obra Otelo, de William Shakespeare 

Tema: Gêneros Discursivos, Leitura, Produção Textual e Oralidade em Sala de Aula 

Palavras-chave: William Shakespeare; Mulher; História; Tragédias; Literatura 

Resumo: Este projeto busca, através da obra Otelo, de William Shakespeare, fazer uma análise 

da figura feminina no Renascimento, através, especificamente, de uma obra de Shakespeare. As 

personagens Desdêmona e Emília são partes da trama, mostrando a visão de Shakespeare sobre 

a mulher. O objetivo é trabalhar com uma temática social nas aulas de Língua Inglesa, 

colaborando com a discussão que se faz presente no cotidiano. 
 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: ELIANA CESAR PACHECO  

Orientador: Luciana Cabrini Simoes - IES: UEM 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O GÊNERO TEXTUAL HISTÓRIAS EM QUADRINHOS (HQs) NO ENSINO-

APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula. 

Palavras-chave: Gênero textual. Sequência didática. Histórias em quadrinhos. Língua inglesa.  

Resumo: Os desafios encontrados no ensino de inglês na escola pública têm levado os 

professores desse contexto a analisar, estudar e buscar alternativas para um ensino de línguas 

mais significativo. Dentre as propostas teórico-metodológicas para o ensino de inglês, há de se 

considerar o trabalho com gêneros textuais (PARANÁ, 2008). Este artigo tem como objetivo 

analisar a utilização do gênero HQs em uma turma do 7º ano do Ensino Fundamental do Colégio 

Estadual Parigot de Souza - EFMP, no município de Mandaguaçu – PR. Nesta proposta, foram 

desenvolvidas atividades com HQs através de uma sequência didática (DOLZ; NOVERRAZ; 

SCHNEUWLY, 2004), em que se objetivou mostrar ao educando formas de desenvolver as 

habilidades de leitura e escrita de maneira mais contextualizada e prazerosa. Foram utilizadas 

estratégias de leitura como condições de entendimento das HQs e consideraram-se as várias 

possibilidades do uso desse gênero em sala de aula, sem ele ser visto como um gênero \"pobre\" 

ou \"marginalizado\". Os resultados do estudo discutem a implementação do material didático e 

trazem a visão dos alunos a respeito da proposta desenvolvida. De modo geral, destaca-se a 

atitude positiva dos alunos frente ao trabalho realizado.  
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Professor PDE: ELIANA CESAR PACHECO  

Orientador: Luciana Cabrini Simoes - IES: UEM 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O Gênero Textual Histórias em Quadrinhos (HQs) no Ensino-Aprendizagem de Língua 

Inglesa. 

Tema: Gêneros discursivos/ textuais, leitura, produ~ção textual e oralidade em sala de aula  

Palavras-chave: histórias em quadrinhos; gênero textual; sequência didática 

Resumo: Um dos objetivos do ensino de Língua Estrangeira Moderna é trabalhar com uma 

diversidade de gêneros textuais. A HQ é um gênero textual de fácil acesso, que aguça a 

curiosidade, motiva o aluno para leitura e para o entendimento das situações apresentadas, 

despertando também o interesse pela escrita. Este projeto é desenvolvido por meio de uma 

sequência didática, em que as atividades estão relacionadas entre si, de forma progressiva e em 

espiral, proporcionando condições para que aconteça um aprimoramento no processo de ensino-

aprendizagem. As leituras das HQs são pautadas na intenção de levar o aluno a desenvolver as 

capacidades de linguagens em diversas situações de comunicação e proporcionar ao aluno 

subsídios para produzir seu texto de forma significativa. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: ELIANE DE FATIMA DA SILVA  

Orientador: Karim Siebeneicher Brito - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de 

União d 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O PAPEL DO TRABALHO BASEADO EM GÊNEROS TEXTUAIS NA MOTIVAÇÃO PARA 

A APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Língua Inglesa; Motivação; Sequência didática; Fábulas 

Resumo: Este artigo sintetiza o estudo realizado durante o Plano de Desenvolvimento 

Educacional e visa à reflexão sobre a abordagem dos gêneros do discurso e o papel da 

motivação no ensino de uma língua estrangeira no trabalho com textos. Considerando que as 

Diretrizes Curriculares de Língua Estrangeira Moderna (PARANÁ, 2008) orientam o trabalho do 

professor em sala de aula para o ensino de línguas através dos gêneros do discurso, e que estes 

vinculam-se à constituição social do sujeito, foi utilizado o modelo de trabalho da sequência 

didática, seguindo a teoria do Interacionismo Sociodiscursivo (CRISTÓVÃO; NASCIMENTO, 

2005). As fábulas, gênero abordado nas atividades, permitiram aos alunos posicionarem-se 

criticamente frente às situações apresentadas, relacionando-as com fatos da vida real, além de 

transmitirem ensinamentos e a importância dos valores morais e éticos para se viver em 

sociedade, permitindo bons debates em sala de aula. Dessa forma, buscou-se valorizar o papel 

motivador do trabalho com gêneros discursivos focalizado em dois aspectos principais: a 

possibilidade de novas descobertas e reflexões por meio do outro idioma, a língua inglesa; e sua 

apresentação e prática através de sequências didáticas que, por seu delineamento, permitiram 

uma participação mais ativa e processual por parte dos aprendizes. Através da aplicação da 
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proposta foi possível perceber o envolvimento nas atividades de conhecimento e produção do 

gênero fábula e que o ensino através da sequência didática promove o desenvolvimento e a 

participação efetiva dos alunos em sala de aula, possibilitando tornar a aprendizagem 

interessante, e, portanto, motivadora. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O PAPEL DO TRABALHO BASEADO EM GÊNEROS TEXTUAIS NA MOTIVAÇÃO PARA 

APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Língua Inglesa; motivação; sequência didática; fábulas. 

Resumo: A reflexão sobre a abordagem dos gêneros do discurso e o papel da motivação no 

ensino de uma Língua Estrangeira no trabalho com textos é o objetivo desta unidade didática. As 

fábulas, gênero sugerido neste trabalho, permitem aos alunos posicionarem-se criticamente frente 

às situações apresentadas, relacionando-as com fatos da vida real. Transmitem ensinamentos e a 

importância dos valores morais e éticos para se viver em sociedade, permitindo bons debates em 

sala de aula, e proporcionam a possibilidade dos alunos perceberem-se como integrantes da 

sociedade e participantes ativos do mundo, construindo sua identidade como agentes sociais. 

Assim como terão a oportunidade de conhecer os elementos que compõem uma fábula, 

reconhecendo-a diante de outros gêneros; refletir sobre os temas apresentados, observando que 

o discurso está vinculado à história e ao mundo social e, ao desenvolverem as atividades 

propostas em Língua Inglesa através da metodologia da sequência didática, apropriarem-se das 

capacidades de linguagem que o gênero oferece. Espera-se que a promoção do envolvimento 

nas atividades possibilite uma aprendizagem interessante e motivadora. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: O uso do tradutor on line na compreensão textual 

Tema: A tecnologia no ensino de Língua Estrangeira 

Palavras-chave: Tradudor on line; compreensão textual; Língua Inglesa. 

Resumo: O surgimento das novas tecnologias de comunicação digital têm modificado muitas 

atividades da vida moderna. Essas modificações também têm alcançado o processo de ensino 

aprendizagem levando estudiosos da educação a refletirem, e pesquisarem sobre as 

possibilidades dessas novas ferramentas colaborarem com as práticas sociais, trazendo 
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benefícios para a educação. Neste artigo, pretende-se apresentar as reflexões sobre a aplicação 

das atividades da Produção Didático-Pedagógica, realizadas durante a participação no Programa 

de Desenvolvimento Educacional – PDE (2013-2014), da Secretaria Estadual de Educação do 

Estado do Paraná. O trabalho teve a finalidade de apresentar uma proposta de práticas de 

compreensão textual com a utilização do Google Tradutor, para alunos dos segundos anos do 

Ensino Médio.  
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O uso do Tradutor on-line na compreensão de textos em Inglês. 

Tema: A Tecnologia no Ensino de Língua Inglesa 

Palavras-chave: Tradutor on-line; Tecnologia; Compreensão textual 

Resumo: Esta Unidade Didática visa otimizar a utilização do Tradutor on-line na compreensão de 

textos em inglês, para alunos do 2º ano do Ensino Médio. Os gêneros textuais utilizados, serão 

entrevista, reportagem e notícia, enfatizando o Tema \"Copa do Mundo\". 
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Etapa: Artigo 

 

Título: A PLATAFORMA MOODLE COMO INSTRUMENTO MEDIADOR NO ENSINO DE 

LÍNGUA INGLESA COM ENFOQUE NA TEORIA DAS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS 

Tema: A Tecnologia no Ensino de Língua Estrangeira Moderna 

Palavras-chave: INTELIGÊNCIA MÚLTIPLA; TECNOLOGIA; LÍNGUA INGLESA; 

APRENDIZAGEM; MOODLE. 

Resumo: Este trabalho apresenta os resultados da aplicação do material didático elaborado com 

o objetivo de explorar o ambiente da plataforma Moodle como instrumento mediador no ensino de 

língua inglesa com enfoque na Teoria das Inteligências Múltiplas, almejando manter uma relação 

de troca de experiências entre professor e alunos, por meio de atividades virtuais e presenciais. 

Porém, dentro do nosso contexto, a análise das Inteligências Múltiplas e o uso da língua Inglesa, 

acabou sendo uma questão secundária devido aos problemas tecnológicos encontrados durante a 

implementação do material que proporcionou chegar-se às fragilidades em que se encontra o 

processo tecnológico dentro da escola, que ainda não está equipada para atender a demanda de 

alunos. Foi possível evidenciar as dificuldades de articular a tecnologia ao processo 

ensino/aprendizagem do aluno, visto que os mesmos, ainda não estão realmente apropriados dos 

conhecimentos necessários para que esta tecnologia realmente seja motivadora e que alcance o 

resultado esperado pelo professor. Com isso, ficou comprovado que o professor é peça 
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fundamental no direcionamento, acompanhamento e resultado dos trabalhos desenvolvidos pelos 

alunos nesse ambiente. Também diante da nossa realidade as atividades tiveram que ser 

aplicadas no formato de educação à distância o que acabou comprometendo o desenvolvimento 

da nossa implementação, mesmo assim obtivemos alguns resultados significativos para a 

pesquisa, pois pudemos desmistificar que todos tem acesso à Internet, bem como o quanto é 

árdua a produção de conhecimento pelos nossos educandos sem a presença de um professor 

nos moldes da era digital. 
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Título: A PLATAFORMA MOODLE COMO INSTRUMENTO DE ENSINO DA LÍNGUA INGLESA 

COM ENFOQUE NAS INTELIGÊNCIAS MULTIPLAS 

Tema: A TECNOLOGIA NO ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

Palavras-chave: INTELIGÊNCIA MÚLTIPLA; TECNOLOGIA; LÍNGUA INGLESA; 

APRENDIZAGEM; MOODLE 

Resumo: Está Unidade Didática está interligada à teoria das Inteligências Múltiplas procurando 

sistematizar atividades que envolvam o ensino de língua inglesa, por meio da Plataforma Moodle 

como instrumento educacional motivador no processo de aprendizagem. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: A POÉTICA SHAKESPEARIANA EM SALA DE AULA 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula.  

Palavras-chave: Poema; soneto; Shakespeare; literatura. 

Resumo: O presente artigo tem por finalidade apresentar e discutir uma experiência realizada em 

uma sequência didática com a disciplina de LEM – Língua Inglesa no ano de 2014, no Colégio 

Estadual Marcos Claudio Schuster, com alunos dos nonos anos do Ensino Fundamental. Esta 

experiência foi resultado de estudos realizados no PDE (Programa de Desenvolvimento 

Educacional) nos anos de 2013 e 2014. O propósito foi trabalhar com o gênero “poema”, 

especificamente com o Soneto 116 de Shakespeare e mostrar abordagens didáticas pedagógicas 

na utilização do texto literário e o estímulo das quatro habilidades no ensino de língua estrangeira, 

visando contribuir para uma formação crítica do aluno. A escolha do gênero e do autor deu-se 

pelo fato de o autor explorar, mediante seus sonetos e obras, o tema homem nos seus 

sentimentos mais profundos. 
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Título: A Poética Shakespeariana em sala de aula 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula. 

Palavras-chave: William Shakespeare; poesia; soneto; literature; quatro habilidades. 

Resumo: O presente trabalho de Implementação Pedagógica tem como finalidade apresentar e 

sugerir atividades acerca do trabalho com literatura na disciplina de Língua Inglesa, mais 

especificamente com o gênero poema – Soneto 116 de Shakespeare, no 9º ano do Ensino 

Fundamental. Este projeto intenciona também, mostrar a importância de se trabalhar com a 

literatura em sala de aula. Visa, também, o estímulo das quatro habilidades da referida língua: 

listening, reading, speaking e writing. 
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Título: O Uso de Gêneros Multimodais no Ensino de Língua Inglesa 

Tema: A Tecnologia no Ensino de Língua Estrangeira 

Palavras-chave: Gêneros multimodais; Língua Inglesa; Estratégias de ensino 

Resumo: Este artigo pretende analisar as possibilidades e importância da utilização de gêneros 

multimodais no ensino da Língua Inglesa em turmas regulares na educação básica. A prática 

pedagógica dos educadores que atuam nessa área tem evidenciado um baixo índice de 

aproveitamento nessa disciplina, sendo que uma das possíveis causas desse quadro é a falta de 

motivação ou de interesse por parte dos alunos em aprender uma segunda língua. Surge, assim, 

a necessidade do desenvolvimento de estratégias de ensino que deem uma nova dinâmica às 

aulas de língua inglesa, tornando-as mais atrativas e mais produtivas. Uma das possibilidades é a 

utilização dos gêneros multimodais, cuja estratégia é o modelo de comunicação em que 

coexistem diversas modalidades comunicativas como a fala, os gestos, o texto, o processamento 

de imagem, entre outros. A pesquisa será desenvolvida a partir de uma revisão da literatura que 

trata do assunto, seguida de uma avaliação realizada junto aos alunos do 7º ano do Colégio 

Estadual Marcelino Nogueira, submetidos a uma prática pedagógica baseada no modelo 

multimodal, como resultado da implementação do projeto na referida escola. 
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Título: O Uso de Gêneros Multimodais no Ensino de Língua Inglesa 

Tema: A Tecnologia no Ensino de Língua Estrangeira 

Palavras-chave: ensino/aprendizagem; gêneros multimodais; tecnologia. 

Resumo: O conceito de multimodalidade se baseia na ideia de modo enquanto um meio 

semioticamente articulado de representação e de comunicação”. Nessa concepção, a escrita, a 

imagem, e o gestual, entre outros, seriam modos semióticos distintos, mas usados 

simultaneamente, quer na escrita ou na oralidade. Tanto a linguagem escrita quanto a oral são 

multimodais... ”(TAGATA,2011).Para isso foram escolhidos os gêneros textuais Tirinhas, porque 

encerram em suas páginas e cenários vários dos recursos citados acima. Objetivo: Apropriar-se 

de conceitos multimodais no ensino de Língua Inglesa no 7º ano do Ensino Fundamental. 

Metodologia: Para o desenvolvimento deste projeto, será aplicado um questionário para 

diagnosticar as impressões e opiniões dos alunos do 7º ano do C.E. Dr. Marcelino Nogueira e 

também com professores do município sobre o aprendizado de Língua Inglesa. Na sequência, 

serão realizadas intervenções com o uso de gêneros textuais multimodais, durante um semestre.  
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Título: MOODLE NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA: UMA PLATAFORMA PARA EXTENSÃO 

DE UMA ESCOLA NAS NUVENS  

Tema: Tecnologia no Ensino de Língua Estrangeira Moderna 

Palavras-chave: Multiletramento; Moodle; Tecnologias; Língua Inglesa; Ensino-aprendizagem.  

Resumo: Este projeto teve como escopo o desenvolvimento de um plano de estudos do conteúdo 

de língua inglesa baseado na pedagogia do Multiletramento. Foi desenvolvido com alunos do 

segundo ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Olavo Bilac, do município de Ibiporã, PR, com 

a criação de um espaço virtual de aprendizagem que estendia o conteúdo desenvolvido em sala 

de aula ao mundo virtual hospedado na plataforma Moodle. A ação foi amparado pela teoria 

pedagógica do Multiletramento, para incentivar o aluno a desenvolver prática autônoma de 

aprendizagem. As chamadas gerações Y e Z, que se referem aos nascidos a partir do final da 

década de 1980, caracterizam-se pela forma dinâmica com que se comunicam e interagem com o 

mundo. Nascidas em um tempo dominado por diversas tecnologias, essas gerações apresentam 

um alto grau de afinidade com as chamadas TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação) e 

são capazes de desenvolver diversas atividades de uma única vez. Neste sentido, abordagens de 

ensino mais tradicionais deixam de ser compatíveis com o sistema multimodal com que essas 

gerações se comunicam e, por consequência, aprendem. Com a utilização de atividades 

interativas desenvolvidas no Moodle, foi possível potencializar o processo de ensino-aprendizado 

dada a possibilidade de extensão das aulas de língua inglesa para o espaço virtual. 
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Título: Multiliteracy 

Tema: Tecnologia no Ensino de Língua Estrangeira Moderna 

Palavras-chave: Multiletramento; Moodle; Tecnologias; Língua Inglesa; Ensino-aprendizagem.  

Resumo: Quando nos perguntamos o que é ser uma pessoa letrada, alfabetizada, geralmente a 

resposta é: aquele que sabe ler e escrever, mas se consideramos o contexto atual, totalmente 

reconfigurado, nós convivemos diariamente com uma multimodalidade de elementos e 

significações que interferem diretamente em nossa rotina. Se pararmos para analisar qual o 

processo atual para se tirar um passaporte? Qual o processo para se registrar um boletim de 

ocorrência? Para movimentar sua conta bancária? Ao refletir sobre cada uma dessas ações 

encontraremos uma nova estrutura onde apenas ler e escrever sobre um papel, formulário, já não 

é o bastante para considerarmos tal indivíduo um cidadão letrado, ou seja, capaz de exercer sua 

cidadania através dos conhecimentos que o letramento oferece. O advento da comunicação 

através da tecnologia e da língua Inglesa são alguns fatores que possibilitaram a globalização, 

quando pensamos hoje em cidadania podemos ampliar a dimensão do significado desta palavra, 

pois não basta ser cidadão brasileiro, buscamos a cidadania global! O não letramento virtual, 

tecnológico e o não letramento na Língua Inglesa são as maiores formas de excluir-se uma 

pessoa desta cidadania global (OCEM, Brasil, 2006). Com base na pedagogia do multiletramento 

foi desenvolvida esta unidade didática, está dividida em cinco unidades subdivididas em seções. 
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Título: Dreams Can Come True! Uma Proposta de Ensino Aprendizagem para o Ensino de 

Lìngua Inglesa 

Tema: Gêneros Discursivos, Leitura, Produção Textual e Oralidade em Sala de Aula 

Palavras-chave: Língua Inglesa; Biografia; Linguística Sistêmico Funcional 

Resumo: De uma maneira geral, vive-se uma crise na educação e um modelo pedagógico 

obsoleto que precisa ser reavaliado e para que novas estratégias a serem aplicadas se 

aproximem dos novos saberes do educando é necessário que os educadores estejam sempre em 

processo de formação.  
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Título: Dreams Can Come True! Uma Proposta de Ensino Aprendizagem para o Ensino de 

Lìngua Inglesa 

Tema: Gêneros Discursivos, Leitura, Produção Textual e Oralidade em Sala de Aula 

Palavras-chave: Língua Inglesa; Biografia; Linguística Sistêmico Funcional 

Resumo: De uma maneira geral, vive-se uma crise na educação e um modelo pedagógico 

obsoleto que precisa ser reavaliado e para que novas estratégias a serem aplicadas se 

aproximem dos novos saberes do educando é necessário que os educadores estejam sempre em 

processo de formação. Como Professora de Língua Estrangeira Moderna, especificamente Inglês, 

percebe-se que há uma determinada resistência por parte dos educandos, especialmente nas 

séries finais do Ensino Fundamental em aprender esse idioma. Na perspectiva de uma 

aprendizagem significativa, a leitura é entendida não como um processo de transmissão de 

sentidos, mas sim como um processo de construção de significados, de descoberta coletiva que 

ocorre por meio da interação entre alunos, professores e material didático. Para definir o material 

teórico metodológico, para o ensino de LEM-Inglês, tomou-se como exemplo o trabalho de 

Marcuschi (2008, p.151), onde afirma que “na realidade, o estudo dos gêneros textuais é hoje 

uma fértil área interdisciplinar”. O trabalho com o gênero biografia poderá fundamentar a prática 

na disciplina de Língua Estrangeira, além de propiciar a compreensão dos diversos usos da 

linguagem.  
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: EULICE BARATO LAITARTTE 

Orientador: Dhandara S L - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Música e Aprendizagem podem dar certo! 

Tema: Gêneros discursivos, leitura,produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Ensino-Aprendizagem; música; inglês; valores 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo mostrar a importância de trabalhar com a música nas 

aulas de língua inglesa. A finalidade é propor uma metodologia de ensino para estimular e 

melhorar a aprendizagem dos alunos com relação à aquisição da língua inglesa de forma mais 

dinâmica e atrativa. Os objetivos foram: trabalhar o gênero textual música, levando os alunos a 

despertar o interesse pelas aulas de língua inglesa; incentivando os educandos a realizarem as 

atividades através da música, focando na interpretação e compreensão da letra e do vocabulário; 

adequar o ensino de língua inglesa, levando-o a expressar-se de forma individual e coletiva, 

considerando a realidade e o interesse dos alunos; promover um ambiente acolhedor, motivando 

o aluno a aprender; melhorar sua autonomia, levando-o a compreender a importância da 

língua.Como metodologia de pesquisa, fez-se uma pesquisa bibliográfica, buscando na literatura 

documentos que ajudassem a responder as questões do tema escolhido. O projeto foi aplicado no 

Colégio Estadual de Renascença Padre José Júnior Vicente – Ensino Fundamental e Médio, nas 

turmas do 3º ano do ensino médio nos turnos matutino e vespertino totalizando 48 alunos, sendo 

que os mesmos participaram de diversas atividades referentes ao conteúdo escolhido. Dessa 

forma, pode-se dizer que o trabalho com a música é uma maneira que atrai a atenção dos jovens 

para a aprendizagem de maneira prazerosa de adquirir conhecimento em língua inglesa, tornando 

as aulas mais eficazes e significativas ao educando. 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unicentro_lem_pdp_ermelina_sarzi.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unicentro_lem_pdp_ermelina_sarzi.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_lem_artigo_eulice_barato_laitartte.pdf


 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: EULICE BARATO LAITARTTE 

Orientador: Dhandara S L - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Música e Aprendizagem podem dar certo! 

Tema: Gêneros discursivos, leitura,produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Ensino-Aprendizagem; música; inglês; valores. 

Resumo: A sequência didática “Música e aprendizagem podem dar certo!”, será desenvolvida 

com o 3º ano do ensino médio do Colégio Estadual Padre Jose Junior Vicente de Renascença-PR. 

Este projeto busca de forma atrativa e estimulante integrar a disciplina de língua inglesa com a 

música. As canções escolhidas tematizam o preconceito e a discriminação contra as minorias, 

trazendo esse tema à sala de aula como forma de consolidar valores de tolerância e aceitação 

das diferenças presentes na sociedade. As atividades aqui propostas serão desenvolvidas de 

formas diversificadas, proporcionando aos alunos que exercitem suas capacidades de 

compreensão e reflexão, através da leitura, oralidade e escrita de língua inglesa, de forma 

dinâmica e criativa. Utilizando canções com temas polêmicos (preconceito e discriminação), 

objetivamos desenvolver discussões significativas para o raciocínio crítico do educandos, 

incentivando a convivência harmoniosa com o outro e o respeito à diversidade. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: EUNICE DA ROSA PELENTIER  

Orientador: Luciane Baretta - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: ESTRATÉGIAS DE LEITURA NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula. 

Palavras-chave: Estratégias de leitura; Compreensão leitora; Interpretação; Fábulas. 

Resumo: O propósito deste artigo é descrever os resultados alcançados a partir de uma 

Intervenção Pedagógica, a qual propunha aos alunos do 6º A, do Colégio Estadual Padre 

Sigismundo, conhecer e ser capaz de utilizar diversas estratégias de leitura para compreender 

satisfatoriamente textos em língua inglesa. Partindo do pressuposto de que uma das principais 

dificuldades dos alunos, na disciplina de Língua Inglesa, é em relação à leitura e compreensão 

textual, as atividades planejadas para o período de implementação contemplam estratégias de 

leitura, que foram aplicadas a partir do enfoque do trabalho com o gênero textual fábulas. Dentre 

as estratégias de leitura trabalhadas destacam-se o conhecimento prévio, skimming, scanning, 

palavras repetidas, palavras cognatas, linguagem não verbal, inferências e uso do dicionário. 
 

 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_lem_pdp_eulice_barato_laitartte.pdf
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Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: EUNICE DA ROSA PELENTIER  

Orientador: Luciane Baretta - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: ESTRATÉGIAS DE LEITURA NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula. 

Palavras-chave: Estratégias de leitura; Compreensão leitora e interpretação; Fábulas. 

Resumo: Diante de dificuldades de leitura, compreensão e interpretação de textos em LEM no 

ensino fundamental vivenciadas nos anos de docência em escolas públicas e, por acreditar que a 

leitura transforma as pessoas em cidadãos críticos e atuantes na sociedade atual que tem acesso 

a tanta informação de forma rápida e por vários meios (livros, revistas – impressos e eletrônicos – 

computadores, internet), entre outros, sentiu-se a necessidade de encontrar caminhos para 

aprimorar a leitura e compreensão de textos em inglês. Para isso, este projeto tem como objetivo 

geral fornecer subsídios para o aluno conhecer e ser capaz de utilizar diversas estratégias de 

leitura para compreender satisfatoriamente textos em língua inglesa, além de conhecimentos 

específicos como ativar e utilizar-se do conhecimento de mundo, do conhecimento linguístico e do 

textual para a compreensão do gênero fábula. Para aplicação deste projeto será produzida uma 

unidade didática com o gênero textual fábulas utilizando as estratégias de leitura skimming, 

scanning, cognatos, marcas tipográficas, inferência, palavras repetidas, utilização de dicionários e 

linguagem não-verbal. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: FERNANDA DE CASSIA TAVARES PILATTI  

Orientador: Dhandara S L - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A Aquisição da Língua Inglesa através das Fábulas 

Tema: Gêneros Discursivos 

Palavras-chave: Língua; Leitura; Fábulas 

Resumo: Neste artigo, pretende-se apresentar as reflexões sobre a aplicação das atividades da 

Produção Didático Pedagógica, realizadas no Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE 

(2013-2014), da Secretaria Estadual da Educação do Estado do Paraná. O trabalho teve a 

finalidade de apresentar uma proposta de ensino com atividades voltadas ao incentivo da 

aquisição da língua inglesa no 6º ano do Ensino Fundamental, série esta onde inicia-se o ensino 

do idioma em questão. A partir do conceito de que qualquer língua se concretiza no trabalho com 

textos, propôs-se que nas aulas de língua estrangeira sejam abordados gêneros textuais para 

leitura, compreensão, interpretação, aquisição de vocabulário e realização de atividades 

diferenciadas que estimulem o aluno à aquisição da língua. Contudo, tentou-se promover um 

incentivo aos alunos do 6º ano, em estudar a língua inglesa, através de atividades diversas com 

fábulas, que é um gênero narrativo, curto, dinâmico, reflexivo e bastante próximo desses alunos, 

devido a trabalhar com o imaginário infantil, o que prende a atenção e estimula a aprendizagem. 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unicentro_lem_pdp_eunice_da_rosa_pelentier.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_lem_artigo_fernanda_de_cassia_tavares_pilatti.pdf


Ao final, os objetivos das atividades foram alcançados, havendo participação, interação e 

aquisição do conteúdo proposto.  
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: FERNANDA DE CASSIA TAVARES PILATTI  

Orientador: Dhandara S L - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A Aquisição da Língua Inglesa Através das Fábulas 

Tema: Gêneros Discursivos 

Palavras-chave: Língua; Leitura; Fábulas 

Resumo: Ao se trabalhar com textos para a aquisição de uma língua, deve-se procurar despertar 

o interesse dos alunos pela leitura e compreensão do tema, fazendo destes uma fonte de 

descobertas e prazer também. O objetivo da presente Unidade Didática é possibilitar a aquisição 

da Língua Inglesa através da leitura de fábulas e de atividades variadas com esse gênero que, 

devido ao seu caráter lúdico, trabalha com o imaginário infantil, estimulando a aprendizagem.  
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Professor PDE: FERNANDA LIBERTO  

Orientador: Silvio Tadeu de Oliveira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O Uso do Blog no Ensino de Língua Inglesa 

Tema: A Tecnologia no Ensino de Língua Estrangeira Moderna 

Palavras-chave: ecnologia; ensino de língua inglesa; blog 

Resumo: Esta produção tem por finalidade apresentar os resultados, as reflexões e as 

contribuições sobre o uso pedagógico do blog como ferramenta de apoio às aulas e ao processo 

de ensino e de aprendizagem dos alunos em Língua Estrangeira Moderna - Inglês. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: FERNANDA LIBERTO  

Orientador: Silvio Tadeu de Oliveira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O Uso do Blog no Ensino de Língua Inglesa 

Tema: A Tecnologia no Ensino de Língua Estrangeira Moderna 

Palavras-chave: tecnologia; ensino de língua inglesa; blog 

Resumo: Esta produção didático-pedagógica justifica-se pela necessidade de se integrar as 

Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC) às práticas pedagógicas visando um 

ensino-aprendizado mais significativo. Por isso, foi criado o blog Aprendendo Inglês porque 

acredita-se que o blog seja um recurso importante que pode colaborar para o processo de ensino-

aprendizagem de língua estrangeira e também porque suas potencialidades contribuem para que 

as práticas de leitura, oralidade e escrita ocorram de modo mais contextualizado, motivador, 

interativo, reflexivo e interessante para os alunos, fazendo com que eles compreendam e 

interiorizem como se dá o uso real da língua inglesa no dia a dia e, ao mesmo tempo, 

proporcionar um contato mais efetivo dos alunos com a tecnologia e ao acesso à informação 

durante as aulas.  
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Professor PDE: FERNANDO PINHEIRO  

Orientador: MICHELE SALLES EL KADRI - IES: UEL 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA DO GÊNERO CHARGE PARA O ENSINO DE LEITURA E 

PRODUÇÃO EM LÍNGUA INGLESA 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Gêneros; Sequência Didática; Letramento 

Resumo: O presente trabalho apresenta uma proposta de transposição didática dos gêneros. 

Assim, se propõe a elaboração de uma Sequência Didática do gênero Charge, a fim de propor o 

domínio das Capacidades de Linguagem. Tal trabalho, pauta-se nos pressupostos de Bakhtin, 

Bronckart, Dolz, Scheneuwly, Vygotsky e documentos oficiais. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: FERNANDO PINHEIRO  

Orientador: MICHELE SALLES EL KADRI - IES: UEL 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA DO GÊNERO CHARGE PARA O ENSINO DE LEITURA E 

PRODUÇÃO EM LÍNGUA INGLESA 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Gêneros; Sequência Didática; Letramento 

Resumo: O presente trabalho apresenta uma proposta de transposição didática dos gêneros. 

Assim, se propõe a elaboração de uma Sequência Didática do gênero Charge, a fim de propor o 

domínio das Capacidades de Linguagem. Tal trabalho, pauta-se nos pressupostos de Bakhtin, 

Bronckart, Dolz, Scheneuwly, Vygotsky e documentos oficiais. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: FLORA LUCIRLEY GOMES DE OLIVEIRA 

Orientador: LAURETE MARIA RUARO - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O uso do software Audacity dinamizando as práticas de leitura e produção de textos 

publicitários. 

Tema: A tecnologia no ensino de língua estrangeira moderna 

Palavras-chave: tecnologia;educação;software 

Resumo: O presente artigo foi organizado a partir da investigação realizada durante a 

participação do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE e traz como tema “O Uso do 

Software Audacity - Dinamizando as Práticas de Leitura e Produção de Textos Publicitários”. O 

público a que se destina este estudo são professores das disciplinas de ciências humanas da 

rede pública estadual do Paraná, do Colégio Liane Marta da Costa, a qual é subordinada ao 

Núcleo Regional de Guarapuava. Esta ação prende-se ao fato de que que é necessário incentivar 

o professor para o uso das novas tecnologias enfatizando o uso do software Audacity, o qual é um 

editor de som que pode ser utilizado como uma ferramenta para auxiliar o professor a ilustrar suas 

aulas e para fixação de conteúdos curriculares. Desta forma é preciso que o professor tenha a 

oportunidade de conhecer o software bem como, suas ferramentas e possibilidades de uso. Como 

em todas as disciplinas e em especial nas aulas de inglês ouvir o som produzido melhora a 

pronúncia além de ser um meio para gravar produções dos alunos na criação de propagandas.  
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Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: FLORA LUCIRLEY GOMES DE OLIVEIRA 

Orientador: LAURETE MARIA RUARO - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O uso do software Audacity dinamizando as práticas de leitura e produção de textos 

publicitários. 

Tema: A tecnologia no ensino de língua estrangeira moderna 

Palavras-chave: leitura; produção; tecnologia 

Resumo: Este material tem por objetivo incentivar o professor das disciplinas de ciências 

humanas da rede pública estadual do Paraná do Núcleo Regional de Guarapuava e do Colégio 

Liane Marta da Costa, para o uso das novas tecnologias enfatizando o uso do software Audacity o 

qual é um editor de som que pode ser utilizado como uma ferramenta para auxiliar o professor na 

fixação de conteúdos curriculares e ilustrar suas aulas. Desta forma faz-se necessário que o 

professor tenha a oportunidade de conhecer o software bem como, suas ferramentas e 

possibilidades de uso. Como em todas as disciplinas e em especial nas aulas de inglês ouvir o 

som produzido melhora a pronúncia além de ser um meio de gravar produções dos alunos na 

criação de propagandas. A metodologia utilizada será em forma de oficinas em horário a ser 

definido com os cursistas e terá uma carga horária de 40 horas sendo que 20 horas serão na 

plataforma Moodle da UNICENTRO. Os encontros presenciais ocorrerão no laboratório de 

informática da escola para que o professor possa conhecer e utilizar as possibilidades de uso 

deste software. 
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Professor PDE: GENI VERES DOMINGUES  

Orientador: Eunice Pereira Guimaraes - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Gênero Textual Campanha Publicitária sobre “Bullying” a não violência nas aulas de LEM-

Inglês. 

Tema: Gênero Textual 

Palavras-chave: Bullying; Unidade Didática; Gênero textual Campanha Publicitária LEM – inglês 

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

do 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual de Laranjal, na cidade de Laranjal – PR, 

no ano de 2014, período de fevereiro a Junho totalizando 32 horas. A temática que originou a 

pesquisa foi o Bullying, problema esse que ocorre com frequência nas escolas. Para trabalhar a 

questão com mais naturalidade fez-se o uso do gênero textual Campanha Publicitária em tentativa 

de diminuir as questões de violência, exclusão social e preconceito. Em segundo plano, explorar o 

gênero textual Campanha Publicitária em LEM-Inglês. Oportunizando os alunos desenvolver as 

habilidades de leitura, conhecer os elementos que compõem uma campanha publicitária 

reconhecer a campanha publicitária diante de outros gêneros, refletir sobre o tema, produzir e 

refazer a sua produção, incentivando assim a leitura e a escrita. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: GENI VERES DOMINGUES  

Orientador: Eunice Pereira Guimaraes - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Gênero Textual Campanha Publicitária sobre “Bullying” a não violência nas aulas de 

LEM_Inglês. 

Tema: Gênero Textual 

Palavras-chave: “Bullying”; Unidade Didática; Gênero textual; Campanha Publicitária; LEM-Inglês. 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo principal caracterizar o discurso publicitário 

como um gênero discursivo por ter uma função social específica. Elaborar uma Unidade Didática 

(UD), a qual tem a intenção de abordar questões sobre “Bullying em tentativa de diminuírem as 

questões de violência, exclusão social e preconceito. Em segundo plano, explorar o gênero 

textual Campanha Publicitária em LEM-Inglês 
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Etapa: Artigo 

 

Título: Uma proposta de ensino-aprendizagem de LI por meio de gênero textual  

Tema: Gênero textual fábula nas aulas de LI 

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

Resumo: O presente artigo tem por finalidade expor sobre a implementação de uma proposta 

para o ensino do Gênero textual Fábula no ensino de Língua Inglesa. Tal proposta foi idealizada e 

desenvolvida durante o Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, 2013/2014 para ser 

implementada no decorrer do 1º semestre de 2014, em uma turma do 6º ano do Ensino 

Fundamental, no Colégio Estadual João XXIII – Ensino Fundamental, Médio e Profissional na 

cidade de Irati. A implementação foi realizada no decorrer do horário normal e em contraturno das 

aulas, num período de 32 h/a. Para tanto, propôs-se uma Unidade Didática organizada na 

fundamentação teórico-metodológica que oportunizou aos alunos novas possibilidades de 

aprendizagem com a inserção nas aulas de Língua Inglesa (LI) de textos do gênero textual “fábula” 

para a abordagem dos conteúdos. Visou também buscar a promoção de um ensino mais dinâmico, 

estimulando à leitura, a escrita, a criação de sentidos, a investigação e a reflexão em sala de aula. 

Com o desenvolvimento desse estudo teve-se a intenção de buscar novas possibilidades de 

interação aluno/texto. A prática, portanto, foi ancorada como uma possibilidade de renovação na 

forma como se interage com o texto por meio da vivência de mundo, mundo esse em constante 

transformação. Dessa forma, ao aprender uma Língua Estrangeira, os alunos e professores 

perceberam que é possível construir significados além daqueles permitidos pela língua materna. 
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Professor PDE: GILDA PAULINA CHMULEK  

Orientador: Ana Paula de Castro Sierakowski - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Uma proposta de ensino-aprendizagem de LI por meio do gênero textual  

Tema: gênero textual fábula nas aulas de LI 

Palavras-chave: Gênero Textual; Fábula; Língua Inglesa 

Resumo: Oportunizar aos alunos do 6º ano novas possibilidades de aprendizagem com a 

inserção nas aulas de LI de textos do gênero textual “fábulas” para a abordagem dos conteúdos. 

Visa também buscar a promoção de um ensino mais dinâmico, estimulando a leitura, a escrita, a 

criação de sentidos, a investigação e a reflexão em sala de aula. Com o desenvolvimento desse 

estudo tem-se a intenção de buscar novas possibilidades de interação aluno/texto por meio do 

letramento crítico. A prática, portanto, está ancorada na proposta do letramento como uma 

possibilidade de renovação na forma como se interage com o texto por meio da vivência de 

mundo, mundo esse em constante transformação. Dessa forma, ao aprender uma Língua 

Estrangeira, os alunos e professores percebem que é possível construir significados além 

daqueles permitidos pela língua materna. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: GISLAINNE ELIZETTI DIAS MENOM  

Orientador: Anelise Copetti Dalla Corte - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A importância das Fábulas no processo de Ensino/Aprendizagem de Língua Inglesa. 

Tema: A didática do ensino de Língua Estrangeira Moderna 

Palavras-chave: Lingua Inglesa; Ensino/Aprendizagem; Fábulas 

Resumo: O presente projeto será implementado com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, 

do Colégio Estadual Pe. José Orestes Preima – Ensino Fundamental e Médio, no período 

vespertino, com duração de 32 h/a. O objetivo principal deste projeto é o de estimular esses 

alunos a demonstrarem maior interesse pela leitura e escrita por meio do uso de Fábulas no 

processo de ensino/aprendizagem de Língua Inglesa. Ao longo das últimas décadas, vem 

aumentando a responsabilidade do professor em encontrar uma metodologia de ensino que 

venha de encontro ao interesse dos alunos Nesse sentido, o uso das fábulas poderá favorecer a 

construção dos conhecimentos, pois, além de rica em arte, tal ferramenta estabelece o 

desenvolvimento moral, social e intelectual do educando Nos servirão como aporte teórico autores 

como Chagas (1979) e Faria (2004), que tratam de questões relacionadas ao ensino de literatura.  
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Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: GISLAINNE ELIZETTI DIAS MENOM  

Orientador: Anelise Copetti Dalla Corte - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A importância das Fábulas no processo de Ensino/Aprendizagem de Língua Inglesa. 

Tema: A didática do ensino de Língua Estrangeira Moderna 

Palavras-chave: Lingua Inglesa; Ensino/Aprendizagem; Fábulas 

Resumo: O presente projeto será implementado com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, 

do Colégio Estadual Pe. José Orestes Preima – Ensino Fundamental e Médio, no período 

vespertino, com duração de 32 h/a. O objetivo principal deste projeto é o de estimular esses 

alunos a demonstrarem maior interesse pela leitura e escrita por meio do uso de Fábulas no 

processo de ensino/aprendizagem de Língua Inglesa. Ao longo das últimas décadas, vem 

aumentando a responsabilidade do professor em encontrar uma metodologia de ensino que 

venha de encontro ao interesse dos alunos Nesse sentido, o uso das fábulas poderá favorecer a 

construção dos conhecimentos, pois, além de rica em arte, tal ferramenta estabelece o 

desenvolvimento moral, social e intelectual do educando Nos servirão como aporte teórico autores 

como Chagas (1979) e Faria (2004), que tratam de questões relacionadas ao ensino de literatura.  
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: GRAZIELA BOSQUIROLLI ARGENTA  

Orientador: Raquel Cristina Mendes de Carvalho - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Slogans no dia-a-dia dos alunos de Língua Inglesa: qual sua influência? 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula. 

Palavras-chave: Slogans. Letramento crítico. Linguística Sistêmico Funcional 

Resumo: Percebe-se nas aulas de Língua Inglesa (LI) o descaso de parte dos educandos, não 

percebendo que esta Língua Estrangeira está presente no seu dia a dia. Dessa forma esta 

Unidade Didática pretende desafiar esses educandos a interpretar slogans sob o viés do 

letramento crítico, suas características e sua organização textual. Tal objetivo deverá ser 

alcançado a partir do suporte teórico com base em Marcuschi (2009) sobre ensino de LI, Halliday 

(2004) com a teoria da Linguística Sistêmico-Funcional como ferramenta para a análise do 

discurso, e Iasbeck (2002) para a definição e construção do gênero textual slogans.  
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Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: GRAZIELA BOSQUIROLLI ARGENTA  

Orientador: Raquel Cristina Mendes de Carvalho - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Slogans no dia-a-dia dos alunos de Língua Inglesa: qual sua influência? 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula. 

Palavras-chave: Slogans. Letramento crítico. Linguística Sistêmico Funcional 

Resumo: Percebe-se nas aulas de Língua Inglesa (LI) o descaso de parte dos educandos, não 

percebendo que esta Língua Estrangeira está presente no seu dia a dia. Dessa forma esta 

Unidade Didática pretende desafiar esses educandos a interpretar slogans sob o viés do 

letramento crítico, suas características e sua organização textual. Tal objetivo deverá ser 

alcançado a partir do suporte teórico com base em Marcuschi (2009) sobre ensino de LI, Halliday 

(2004) com a teoria da Linguística Sistêmico-Funcional como ferramenta para a análise do 

discurso, e Iasbeck (2002) para a definição e construção do gênero textual slogans.  
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: GUIOMAR FERREIRA KALCOVISKI  

Orientador: Julia Margarida Kalva - IES: UEPG 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A ORALIDADE ATRAVÉS DA LEITURA IMAGÉTICA E MIDIÁTICA (GÊNERO TEXTUAL 

FOLDER) COMO INSTRUMENTO DIDÁTICO NO ENSINO APRENDIZAGEM DE INGLÊS 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Ensino de inglês. Oralidade. Leitura imagética. Gênero textual folder 

Resumo: Este artigo visa apresentar o projeto “A oralidade através da leitura imagética e 

midiática (Gênero textual folder) como instrumento didático no ensino aprendizagem de inglês”, 

desenvolvido por meio do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), criado pela 

Secretaria de Estado da Educação que favoreceu esta iniciativa, visto que o desenvolvimento da 

oralidade no exercício da Língua Inglesa é uma dificuldade enfrentada pelos alunos das escolas 

públicas. O desejo pelo tema surgiu mediante tal dificuldade a fim de poder contribuir e 

oportunizar o uso da linguagem oral, auditiva e visual, em situações de formalidade, promovendo 

assim o diálogo como instrumento didático no ensino de aprendizagem de inglês. O artigo objetiva 

avaliar o uso da linguagem oral, auditiva e visual no ensino e aprendizagem de Língua Inglesa, 

em situações de formalidade, utilizando ações efetivas e atividades por meio da leitura e produção 

de imagens, diálogos, entrevistas e confecção de folder relacionado ao meio ambiente, 

promovendo assim uma intertextualidade. O ensino aborda o letramento crítico e os 

multiletramento como forma de interação do tema com as mídias que englobam nosso meio. Os 

resultados obtidos foram satisfatórios, pois indicaram ser possível contribuir, através da leitura 

imagética e midiática, praticar a Língua Inglesa de forma prazerosa, concluindo-se que essa 

habilidade comunicativa nas aulas de Língua Inglesa favorece a interação com os colegas e 

professor. 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unicentro_lem_pdp_graziela_bosquirolli_argenta.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uepg_lem_artigo_guiomar_ferreira_kalcoviski.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uepg_lem_artigo_guiomar_ferreira_kalcoviski.pdf


Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: GUIOMAR FERREIRA KALCOVISKI  

Orientador: Julia Margarida Kalva - IES: UEPG 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A ORALIDADE ATRAVÉS DA LEITURA IMAGÉTICA E MIDIÁTICA (GÊNERO TEXTUAL 

FOLDER) COMO INSTRUMENTO DIDÁTICO NO ENSINO APRENDIZAGEM DE INGLÊS 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Ensino de inglês; Oralidade; Leitura imagética; Gênero textual folder. 

Resumo: O desenvolvimento da oralidade no exercício da Língua Inglesa é uma dificuldade 

comumente enfrentada pelos alunos das escolas públicas, isto ocorre porque o currículo da 

maioria das escolas públicas não contempla esta disciplina nas séries iniciais. Nesta perspectiva o 

objetivo deste projeto é organizar uma sequência didática voltada à disciplina de língua inglesa, a 

ser ensinada aos alunos do 7º ano, do Ensino Fundamental, do Colégio Estadual Altair Mongruel, 

visando promover o diálogo como instrumento didático no ensino aprendizagem de Inglês, 

desenvolvendo assim a habilidade comunicativa de produção oral. O ensino será abordado por 

meio do letramento crítico, multiletramento, proporcionando assim a interação do tema com as 

mídias que englobam nosso meio. As intervenções acontecerão através de ações efetivas, por 

meio da leitura, produção de imagens e confecção de folder relacionadas ao meio ambiente, 

entrevista, trabalhos em grupo e individual, oportunizando o uso da linguagem oral, auditiva e 

visual, em situações de formalidade, através de atividades que promovam a intertextualidade. 

Pretende-se que os alunos avancem no que diz respeito ao interesse em praticar a língua inglesa 

de forma prazerosa, interagindo com os colegas e professor através da produção oral. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: HELENA HOFFMANN DARDAQUE  

Orientador: Ana Josefina Ferrari - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A fotografia como ferramenta mediadora no processo ensino/aprendizagem da Língua 

Inglesa com os alunos do 6º ano. 

Tema: Gêneros Textuais 

Palavras-chave: Língua inglesa, gênero textual, fotografia, ensino fundamental. 

Resumo: O presente artigo trata do relato das experiências vivenciadas em sala de aula a partir 

da implementação das ações propostas no projeto de intervenção e material didático elaborados 

durante o curso PDE 2013.O Projeto de Intervenção do programa tinha como principal objetivo 

utilizar a fotografia como ponto de partida para trabalhar a integração das práticas de leitura, 

escrita, oralidade e compreensão oral em língua inglesa, com alunos do 6º ano do ensino 

fundamental. Para tal foi produzido um caderno didático/pedagógico que envolvesse essas 

práticas e que despertasse o interesse do educando pelo gênero textual proposto, a fotografia. O 

referido material foi aplicado de forma a se adequar aos anseios e expectativas dos educandos 

com foco na aprendizagem da língua inglesa. No decorrer da sua implementação percebeu-se 
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que o gênero fotografia foi bem aceito pelos estudantes uma vez que já faz parte do seu cotidiano. 

Isso contribuiu para o desenvolvimento satisfatório das atividades apresentadas aos discentes, 

envolvendo-os e produzindo resultados muito positivos na aprendizagem dos conteúdos 

propostos.  
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: HELENA HOFFMANN DARDAQUE  

Orientador: Ana Josefina Ferrari - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A fotografia como ferramenta mediadora no processo ensino/aprendizagem da Língua 

Inglesa com os alunos do 6º ano. 

Tema: Gêneros Textuais 

Palavras-chave: Fotografia; ensino/aprendizagem de língua inglesa; gênero textual; ensino 

fundamental. 

Resumo: Com a intenção ensinar alguns conteúdos da língua inglesa no 6º ano, esta produção 

didática tem como proposta a utilização do gênero textual fotografia como ferramenta mediadora. 

A utilização deste gênero textual ainda não é explorada de modo mais aprofundado em sala de 

aula tampouco como um instrumento motivacional para que os estudantes possam produzir 

conhecimentos a partir dela. Outro objetivo deste material é utilizar a fotografia como ponto de 

partida para trabalhar a integração das práticas de leitura, escrita, oralidade e compreensão oral 

em língua inglesa com os alunos. As estratégias de ação partirão de fotografias que eles já 

possuem e outras produzidas por eles, a partir das quais serão trabalhados conteúdos do ensino 

fundamental e atividades lúdicas e reflexivo-críticas. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: IOLANDA APARECIDA DA SILVA BOIKO  

Orientador: Silvio Tadeu de Oliveira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Leitura e produção de histórias em quadrinhos em sala de aula 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: língua inglesa; gêneros textuais; vocabulário; histórias em quadrinhos  

Resumo: O presente projeto visa o desenvolvimento da língua inglesa por meio de gêneros 

textuais, como forma de ampliação de vocabulário e o despertar do interesse dos alunos através 

de atividades com histórias em quadrinhos na LEM inglês. A intenção do mesmo é ampliar o 

conhecimento linguístico dos alunos de maneira atraente e agradável . Espera-se que ao 

trabalhar com histórias em quadrinhos os alunos possam compreender melhor a estrutura da 

língua inglesa em nosso dia a dia. Despertando nos mesmos o interesse por uma segunda língua. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: IOLANDA APARECIDA DA SILVA BOIKO  

Orientador: Silvio Tadeu de Oliveira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Leitura e produção de histórias em quadrinhos em sala de aula 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: língua inglesa; gêneros textuais; vocabulário; histórias em quadrinhos  

Resumo: O presente projeto visa o desenvolvimento da língua inglesa por meio de gêneros 

textuais, como forma de ampliação de vocabulário e o despertar do interesse dos alunos através 

de atividades com histórias em quadrinhos na LEM inglês. A intenção do mesmo é ampliar o 

conhecimento linguístico dos alunos de maneira atraente e agradável . Espera-se que ao 

trabalhar com histórias em quadrinhos os alunos possam compreender melhor a estrutura da 

língua inglesa em nosso dia a dia. Despertando nos mesmos o interesse por uma segunda língua. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: IRICI STEIN  

Orientador: Juci Mara Cordeiro - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Um olhar reflexivo para o gênero publicidade nas aulas de língua inglesa.  

Tema: Gêneros discursivos e ensino de língua inglesa. 

Palavras-chave: Ensino; aprendizagem de língua inglesa; Gênero discursivos; Publicidade e 

Propaganda. Formação discursiva. 

Resumo: : Esta proposta para o ensino de língua inglesa foi destinada aos educandos do 2º ano 

do Ensino Médio, por se entender que se faz necessário um estudo sobre gênero discursivo - 

publicidade – com o intuito de chamar a atenção dos aprendizes sobre a dimensão da 

lingua(gem), principalmente nesse contexto comunicativo. Sabe-se que esse gênero explora as 

necessidades e o desejo de consumo das pessoas e, por meio de estratégias específicas, tem o 

poder da persuasão, levando-as ao ato da compra ou à mudança de comportamentos. Para tanto, 

primeiramente, buscou-se embasamento teórico que promovesse referência sobre o assunto, e, 

posteriormente, analisam-se textos publicitários cotidianos, observando-se a sua construção, 

visando destacar os recursos linguístico-discursivos utilizados em prol da argumentação, do 

convencimento, da sedução. A intenção é suscitar reflexões nos educandos, no sentido de torná-

los leitores mais proficientes e capazes de perceber que a linguagem do texto publicitário, ao 

mesmo tempo em que seduz e influencia o desejo de consumo, também pode revelar as 

ideologias de quem as produz. Entende-se que não há discurso neutro, especialmente neste 

contexto. Em etapa final, os educandos produzem textos publicitários e bricolagens, utilizando-se 

de elementos considerados necessários para construção de um texto publicitário de sucesso. A 

produção textual é exposta em espaço coletivo da instituição, como resultado de sua criatividade 

e competência em leitura e produção textual. Assim, pode-se dizer que houve o desenvolvimento 

de suas capacidades linguístico-discursivas. Conclui-se, então, que atividades dessa natureza 
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podem promover uma ampla reflexão sobre o uso da linguagem em sociedade e, 

consequentemente, contribuem para a construção da cidadania dos aprendizes. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: IRICI STEIN  

Orientador: Juci Mara Cordeiro - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Um olhar reflexivo para o texto publicitário e propagandas 

Tema: Gêneros discursivos e o ensino de língua inglesa 

Palavras-chave: Aprendizagem da língua inglesa,gêneros publicidade e propagandas, linguagem 

persuasiva 

Resumo: Na sociedade atual o consumismo manifesta-se cada vez mais expressivo e tem como 

grande suporte ideológico a propaganda e o texto publicitário para influenciar os consumidores 

potenciais, por meio do seu poder de persuasão. Nesse contexto, torna-se relevante uma 

abordagem de ensino a partir de textos destes gêneros. Desta forma o processo de ensino-

aprendizagem de língua inglesa pode contribuir para a apropriação de procedimentos e 

estratégias que permitem aos educandos ler, interpretar, compreender a linguagem oral, 

promover analise linguístico-discursiva e, também, discutir, analisar/refletir sobre questões sociais 

relevantes, contribuindo assim para a formação de um leitor /cidadão critico. A metodologia a ser 

utilizada envolve leitura, interpretação, análise e produção de textos publicitários e propagandas, 

com uso de materiais atrativos e que correspondam aos interesses e faixa etária dos educandos.  
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: IVANIA DE FATIMA FERREIRA  

Orientador: Lidia Stutz - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A identidade do aluno do ensino noturno e suas implicações para o ensino de LEM - Inglês 

Tema: LEM 

Palavras-chave: Aluno. Discurso. Autobiografia. Identidade. 

Resumo: Este artigo apresenta um conjunto progressivo de atividades de leitura e escrita a partir 

de um corpus de textos do gênero Autobiografia, com base nos pressupostos teóricos do 

Interacionismo Sociodiscursivo - ISD (BRONCKART, 1999) A presente produção justifica-se pelas 

dificuldades dos professores de Inglês em trabalhar com leitura e escrita numa perspectiva 

discursiva (PARANÁ, 2008). Sendo assim, pretende apresentar uma possibilidade metodológica 

para o ensino de LEM e instigar os alunos para que comecem a refletir sobre os aspectos 

linguístico-discursivos da língua, de modo que possam construir sentidos para o texto e tornarem-

se, dessa forma, os sujeitos críticos e agentes de transformação que a escola pública se propõe a 

formar.  
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Professor PDE: IVANIA DE FATIMA FERREIRA  

Orientador: Lidia Stutz - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Construction of Student’s Identity 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: ISD; Discurso; Identidade; Autobiografia. 

Resumo: Esta Unidade Didática (UD) apresenta um conjunto progressivo de atividades de leitura 

e escrita a partir de um corpus de textos do gênero Autobiografia, com base nos pressupostos 

teóricos do ISD- Interacionismo Sociodiscursivo (BRONCKART, 1999) A presente produção 

justifica-se pelas dificuldades dos professores de Inglês em trabalhar com leitura e escrita numa 

perspectiva discursiva (PARANÁ, 2008). Sendo assim, pretende apresentar uma possibilidade 

metodológica para o ensino de LEM e instigar os alunos para que comecem a refletir sobre os 

aspectos linguístico-discursivos da língua, de modo que possam construir sentidos para o texto e 

tornarem-se, dessa forma, os sujeitos críticos e agentes de transformação que a escola pública se 

propõe a formar.  
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Professor PDE: IZAIRA RIBAS MACHADO  

Orientador: Evanir Pavloski - IES: UEPG 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A MÚSICA COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO PARA O ENSINO DA LÍNGUA 

INGLESA NO 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Inglês; Música; Oralidade, Meio ambiente.  

Resumo: Resumo: Este artigo tem por objetivo relatar o trabalho desenvolvido no Colégio 

Estadual Altair Mongruel no município de Ortigueira com os alunos do 7º ano do Ensino 

Fundamental. A metodologia de ensino abordada se deu através de músicas em inglês, vídeos, 

documentários, palestras, leitura de imagens, entrevistas, dramatizações, além de atividades 

escritas que tratavam do tema meio ambiente e cidadania. As atividades realizadas tinham a 

intenção de despertar no aluno o interesse pelas aulas de língua inglesa, desenvolvendo a 

capacidade de ler, ouvir, falar, produzir e aprender a gramática contextualizada através da música. 

Essas habilidades foram desenvolvidas através de atividades dinâmicas que permitiram que os 

alunos se tornassem cidadãos mais conscientes nas suas práticas do dia-a-dia em relação ao 

meio ambiente e estimulou o aprendizado da língua, ampliou a compreensão auditiva, despertou 

a participação nas aulas e o envolvimento com a oralidade da Língua Inglesa. O trabalho com 

canções mostrou-se um instrumento didático pedagógico poderoso que auxilia e facilita a 

aprendizagem da língua inglesa, tornando as aulas mais atraentes, pois a música torna o 

ambiente mais agradável, relaxando e descontraindo os alunos, tornando-os mais motivados e 

propiciando, conseqüentemente, a tão esperada aprendizagem. Os resultados obtidos através 

deste trabalho foram satisfatórios, pois, os alunos se mostraram bastante interessados e 
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participativos, havendo uma grande aproximação dos alunos com os colegas e com a professora. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: MÚSICA COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO PARA O ENSINO DE LÍNGUA 

INGLESA NO 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Tema: GÊNEROS DISCURSIVOS, LEITURA, PRODUÇÃO TEXTUAL E ORALIDADE EM SALA 

DE AULA. 

Palavras-chave: Música; língua Inglesa; oralidade 

Resumo: Trabalhar com o gênero música nas aulas de Língua Inglesa no 7º ano do Colégio 

Estadual Altair Mongruel do Município de Ortigueira – Paraná, será uma forma de estimular o 

aprendizado, de motivar e de superar as dificuldades encontradas na oralidade da língua, que os 

estudantes do ensino fundamental comumente apresentam. Isso ocorre porque o currículo dos 

anos iniciais da escola pública não contempla essa disciplina. Diante disso, será desenvolvida tal 

habilidade através da música com instrumento pedagógico em sala de aula com intervenções de 

ler, ouvir, cantar, produzir, dramatizar músicas em inglês com enfoque no tema Meio Ambiente e 

Cidadania, de maneira que desperte o interesse pelas aulas, prenda a atenção dos alunos e leve- 

os a perder a timidez das pronúncias e resultando em uma aprendizagem prazerosa e completa 

no ensino da Língua Inglesa. Esta Unidade Didática faz parte do PDE 2013 – UEPG – PR. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: JOGOS DE COMPUTADOR: FACILITADORES PARA O APRENDIZADO DE LÍNGUA 

INGLESA 

Tema: A TECNOLOGIA NO ENSINO DE L+ìNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

Palavras-chave: Língua Inglesa; jogos; UCA. 

Resumo: Com o advento tecnológico que observamos desde a metade do século XX, o interesse 

dos jovens por jogos eletrônicos tem aumentado e com ele o incentivo do uso da tecnologia em 

sala de aula também. Assim, meu artigo para apresentar ao programa PDE, implementado em 

duas turmas de sexto ano, que por meio desses jogos eletrônicos e outras atividades, baseadas 

na teoria das múltiplas inteligências, objetiva despertar o gosto e o interesse dos alunos pela 

Língua Inglesa, bem como as diversas possibilidades que as múltiplas inteligências possibilitam 

para a aprendizagem.  
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Professor PDE: IZANA APARECIDA DE BRITO  

Orientador: Jeniffer Imaregna Alcantara de Albuquerque - IES: UTFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: JOGOS DE COMPUTADOR: FACILITADORES PARA O APRENDIZADO DE LÍNGUA 

INGLESA 

Tema: A TECNOLOGIA NO ENSINO DE LìNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

Palavras-chave: Jogos de computador; motivação; alimentação saudável. 

Resumo: Percebe-se que há um grande consumo de jogos eletrônicos pelos alunos, mas nem 

sempre com a motivação de ter um aprendizado da língua em outro contexto. Apesar dos alunos 

serem motivados pela utilização dessa ferramenta, a inserção da mesma na sala de aula é 

controversa, uma vez que, na maioria dos casos, não se nota o potencial educativo dos jogos. Em 

função disso, esse projeto objetiva potencializar o processo de ensino aprendizagem da Língua 

Inglesa por meio de jogos no meio digital. A metodologia utilizada será através da estimulação 

das diversas inteligências: com o uso de, além dos jogos de computador, vídeos, música e 

atividades em equipes, de acordo com Larsen (2000, p. 170-172).  
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: JANE MARCIA MADUREIRA ARRUDA  

Orientador: Janice Ines Nodari - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O uso da música negra: o Blues e Jazz na Educação de Jovens e Adultos, uma forma de 

estimular a consciência cultural 

Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; compreensão oral; consciência cultural; inclusão 

social. 

Resumo: O presente trabalho descreve a implementação do projeto de intervenção dentro da 

disciplina de Língua Estrangeira Moderna: Inglês, junto a alunos da Educação de Jovens e 

Adultos – EJA, do Colégio Estadual Cecília Meireles, em Curitiba. O tema escolhido foi o uso da 

música negra (blues e jazz) como recurso para estimular a consciência cultural dos alunos em 

relação às questões raciais.  
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Professor PDE: JANE MARCIA MADUREIRA ARRUDA  

Orientador: Janice Ines Nodari - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O uso da Música Negra- Blues e Jazz - Na Educação de Jovens e Adultos: uma forma de 

estimular a cosnciência cultural 
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Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos;compreensão oral;consciência cultural, 

diversidade cultural, inclusão social 

Resumo: Este estudo objetiva investigar o uso da música negra (blues e jazz) na Educação de 

Jovens e Adultos, estratégia essa compreendida como uma forma de estimular a consciência 

cultural dos envolvidos, visando à inclusão de todos os educandos na escola, atendendo às 

diferenças individuais e as diversidades culturais, espaciais e temporais, com um atendimento 

prioritário àqueles excluídos historicamente. Tal abordagem se dará por meio da exploração da 

compreensão oral de músicas em inglês dos gêneros blues e jazz.  
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Etapa: Artigo 

 

Título: “A formação do leitor crítico por meio da literatura: redescobrindo Frankenstein” 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula. 

Palavras-chave: Frankenstein; Literatura; Letramento Crítico; Estética da Recepção 

Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar os resultados do Projeto de Intervenção 

Pedagógica “A formação do leitor crítico por meio da literatura: redescobrindo Frankenstein”. Este 

projeto, desenvolvido para o Programa de Desenvolvimento Educacional, foi implementado no 

Colégio Estadual Conselheiro Quielse Crisóstomo da Silva, em Bocaiúva do Sul, Paraná, com 

alunos de 1º ano do Ensino Médio, que leram uma adaptação em inglês da obra Frankenstein, de 

Mary Shelley, em nível básico e esteve fundamentado pelas teorias do Letramento Crítico e da 

Estética da Recepção que objetivam a formação de um leitor crítico e participativo. O objetivo da 

proposta foi aprofundar o trabalho com Língua Inglesa por meio da literatura para promover a 

formação crítica e cidadã dos alunos que realizaram atividades diversificadas de promoção das 

quatro habilidades linguísticas, além de dinâmicas de grupo. Toda a proposta oportunizou 

momentos de reflexões sobre valores e responsabilidades. 
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Professor PDE: JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA PEREIRA 

Orientador: Jaqueline Bohn Donada - IES: UTFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Redescobrindo Frankenstein na sala de aula 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula. 

Palavras-chave: Frankenstein; Letramento Crítico; Estética da Recepção; Leitura. 

Resumo: Este caderno pedagógico é composto por doze unidades didáticas e tem como 

finalidade ensinar a língua inglesa a partir da leitura de uma adaptação do clássico Frankenstein, 

de Mary Shelley. Este trabalho se justifica, pois parte do pressuposto de que o ensino de línguas 
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não deve estar desvinculado da literatura, o que contribui para o processo de ensino-

aprendizagem de maneira mais atraente e significativa. A proposta é promover a leitura crítica da 

obra, com atividades diferenciadas de leitura que auxiliem os alunos, valorizando o papel do leitor 

e contribuindo para a formação cidadã dos mesmos. Este material está fundamentado nas teorias 

do Letramento Crítico e da Estética da Recepção. As unidades didáticas serão trabalhadas em 32 

aulas, a serem desenvolvidas com alunos de 1º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual 

Conselheiro Quielse Crisóstomo da Silva, do município de Bocaiúva do Sul. A metodologia prevê, 

além da leitura da obra completa, atividades que envolvam as quatro habilidades linguísticas. 

Além disso, as atividades propostas são, na maior parte do material, produzidas para serem 

realizadas em grupos, o que ampliará o conhecimento e estimulará os alunos a compartilharem 

ideias e experiências, potencializando a participação e a aprendizagem.  
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Ciências e Letras do Paraná 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A Língua Inglesa nos quadrinhos das Graphic Novels 

Tema: A Língua Inglesa nos quadrinhos das Graphic Novels 

Palavras-chave: Narrativas gráficas; arte sequencial; graphic novel; The Hobbit.. 

Resumo: Este artigo apresenta a síntese do projeto de intervenção intitulado “A Língua Inglesa 

nos Quadrinhos das Graphic Novels”, desenvolvido em uma escola da rede pública paranaense. 

O objetivo deste trabalho é despertar nos alunos o interesse pelo aprendizado da Língua Inglesa 

utilizando o gênero textual intitulado “Graphic Novel”. Para o trabalho aqui apresentado, o corpus 

é constituído de análise das produções realizadas em sala de aula, assim como das atividades 

propostas durante as aulas. O nosso olhar sobre o referido assunto pautou-se nas considerações 

de Bakhtin (2006,2007) e nos pressupostos teóricos de Jordão (2004,2006 e 2010). Com relação 

ao interesse pelo aprendizado embasei-me no letramento crítico e na utilização dos gêneros 

textuais como forma de estímulo e instrumento que pode levar ao conhecimento dessa língua, 

através do caráter interacionista da língua de acordo com Bakhtin (2006, 2007). 
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Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: JEANE FERNANDA DOS SANTOS VIANA 

Orientador: Alessandra da Silva Quadros Zamboni - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, 

Ciências e Letras do Paraná 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A Língua Inglesa nos quadrinhos das Graphic Novels 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula. 

Palavras-chave: Narrativas gráficas; arte sequencial; graphic novel; The Hobbit. 

Resumo: Esta seqüência didática baseia-se no uso da graphic novel “The Hobbit”, de autoria de J. 

R. R. Tolkien. A versão em Graphic Novel é condensada e ilustrada, Originária do clássico que 

leva o mesmo nome. Tem por objetivo geral para os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental: 

despertar o interesse pelo aprendizado da Língua Inglesa; e específicos: a) desenvolver a 

habilidade de leitura de textos deste gênero; b) desenvolver a habilidade de produzir textos orais e 

escritos de forma significativa; c) desenvolver a criatividade na criação de histórias no estilo 

graphic novels; d) promover o ensino da língua (inglesa) de forma prazerosa e com resultados; e) 

vivenciar formas de participação individual e coletivas; f) desenvolver iniciativas colaborativas para 

com seus pares. Metodologicamente, trata-se de uma sequência didática, ou seja, espera-se que 

o aluno alcance os objetivos propostos a medida que as atividades forem sendo desenvolvidas. 

Estas avança, no sentido de levar o aluno a construção do conhecimento de forma interativa, 

reflexiva e crítica. 
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Ciências e Letras do Paraná 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: DISCUSSÃO DE FATOS SOCIAIS ATRAVÉS DE TEXTOS EM LÍNGUA INGLESA: uma 

ferramenta motivadora para a aprendizagem de idioma 

Tema: A Didática do Ensino da Língua Estrangeira Moderna 

Palavras-chave: Ensino de Língua Inglesa; Metodologia de ensino de língua inglesa; Leitura; 

Motivação para o aprendizado 

Resumo: Este artigo apresenta os resultados do projeto de intervenção nominado “Discussão de 

fatos sociais através de textos em Língua Inglesa: uma ferramenta motivadora para o aprendizado 

do idioma, desenvolvido em uma escola da rede pública paranaense. O objetivo deste texto é 

refletir sobre o ensino a aprendizagem da leitura em Língua Inglesa tendo como foco a questão 

norteadora: Qual o impacto da metodologia de ensino utilizada nas aulas de Língua Inglesa como 

fator de motivação para o aprendizado da leitura? O embasamento teórico que sustenta o 

trabalho pautou-se nas considerações dos seguintes autores: Bakhtin (1999), Costa (2010), Lopes 

(2002) e também nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica: Língua Estrangeira Moderna 

(2008). Ao término da aplicação do projeto, constatou-se que os alunos adaptaram-se a 
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metodologia aplicada e que a maneira que as aulas foram conduzidas contribuíram para uma 

maio participação e motivação dos discentes para o desenvolvimento da habilidade de leitura e 

compreensão de textos em Língua Inglesa. 
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Professor PDE: JEAN PAULO BERNARDO XAVIER  

Orientador: Alessandra da Silva Quadros Zamboni - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, 

Ciências e Letras do Paraná 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Reflexão de fatos sociais através de textos em Língua Inglesa 

Tema: A didática do ensino da Língua Estrangeira Moderna 

Palavras-chave: Ensino de Língua Inglesa; Metodologia de ensino de língua inglesa; Leitura; 

Motivação para o aprendizado 

Resumo: O ensino de Língua Inglesa no Brasil tem sido vítima de uma série de mitos, oriundos 

da falta de uma reflexão maior e do aprofundamento sobre o processo de ensino- aprendizagem 

de língua estrangeira. Em vista disso, este projeto de intervenção pedagógica tem por objetivo 

analisar como ocorre o processo de aprendizagem de leitura e compreensão de textos em Língua 

Inglesa em um grupo de alunos do 9º ano da rede pública de ensino, tendo como foco demonstrar 

qual o impacto da metodologia de ensino utilizada nas aulas de Língua Inglesa como fator de 

motivação para o aprendizado dos alunos, ao entender outro idioma os sujeitos leitores têm a 

possibilidade de estabelecer relações ente os diversos elementos envolvidos no texto, tais quais: 

cultura, língua, procedimentos interpretativos, contextos e ideologias. É na língua que se percebe 

e se entende a realidade, pois a percepção do mundo está intimamente ligada ao conhecimento 

de línguas. Sendo assim, é fundamental que se possam formar leitores cada vez mais 

competentes, críticos e reflexivos para, desta forma, interagir e intervir de forma positiva na 

sociedade em que convivem. O arcabouço teórico que embasa este projeto sustenta-se nas 

considerações de Bakhtin (1999), Lopes (2002) e nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica: 

língua estrangeira moderna (2008). 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: JORGE LUIS BONETTI  

Orientador: BEATRIZ HELENA DAL MOLIN - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Ensino aprendizagem da língua inglesa: pelos caminhos do ciberespaço 

Tema: Tecnologia no ensino de Língua estrangeira 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem. Ciberespaço. Língua Inglesa. Tecnologia de 

comunicação digital. 

Resumo: O presente estudo aborda situações de ensino e aprendizagem, a partir de temáticas 

que seguem a natureza do interesse dos estudantes. Trabalha com o gênero biografia e enfatiza 
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temas sobre a recordação das fases da vida e experiências vividas, ou seja um “Timeline” de 

cada estudante que participou de nosso projeto. Usamos recursos tecnológicos realizando 

produções e trabalhos com a linha do tempo, com auxílio de programas da internet para 

montagem das fotos. A interpretação de textos escritos e textos icônicos empregando fotos, gifs 

animados e imagens que sejam livres para uso público e fotos cujos autores foram os estudantes. 

foram seus autores, foi usada. O espaço virtual do Blog do criado por nós para esta finalidade foi 

utilizado para compartilhar e postar os trabalhos desenvolvidos. Assim sendo, tornamos o 

processo de ensino e aprendizagem da Língua Inglesa um movimento dinâmico e prazeroso. 

Desta forma focalizamos os quatro eixos da Língua Inglesa, Listening, Speaking, Reading e 

Writing. Através deste estudo analisamos se houve a apropriação dos conteúdos e a 

compreensão da Língua Inglesa motivados pelo emprego da Tecnologia Digital, e pelas 

estratégias de ensino aprendizagem empregadas para despertar o entendimento da Língua 

Inglesa e por meio dele propiciar a produção de novos conhecimentos. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: JORGE LUIS BONETTI  

Orientador: BEATRIZ HELENA DAL MOLIN - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Ensino aprendizagem da língua inglesa: pelos caminhos do ciberespaço 

Tema: Tecnologia no ensino de Língua estrangeira 

Palavras-chave: Língua Inglesa; Tecnologia; Ensino e aprendizagem. 

Resumo: Esta Unidade Didática aborda situações de ensino e aprendizagem, a partir de 

temáticas que seguem a natureza do interesse dos estudantes. Apresenta temas sobre a 

recordação das fases da vida e experiências vividas, ou seja um “Timeline”.Serão usados 

recursos tecnológicos realizando produções e trabalhos sobre a linha do tempo, com auxílio de 

programas da internet para montagem das fotos. A interpretação de textos escritos e textos 

icônicos empregando fotos, gifs animados e imagens que sejam livres para uso público e fotos 

que os estudantes forem seus autores, será usada. O espaço virtual do Blog do professor será 

utilizado para compartilhar e postar os trabalhos desenvolvidos. Assim sendo, intencionamos 

tornar o processo de ensino e aprendizagem da Língua Inglesa um movimento dinâmico e 

prazeroso. Desta forma pretendemos focalizar e desenvolver os quatro eixos da Língua Inglesa, 

Listening, Speaking, Reading e Writing. Através desta Unidade Didática espera-se facilitar a 

apropriação dos conteúdos e mediar a compreensão da Língua Inglesa. Portanto, com a 

contribuição da tecnologia de informação e comunicação e das estratégias utilizadas espera-se 

despertar o entendimento da Língua Inglesa e por meio dele propiciar a produção de novos 

conhecimentos. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: JOSE AUGUSTO SCHUBALSKI  

Orientador: Edina Aparecida Cabral Buhrer - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Uma tentativa de Integração Midiática, Tecnológica e de uso da Língua Inglesa 

Tema: A Tecnologia no Ensino de Língua Estrangeira Moderna - Inglês 

Palavras-chave: Integração; Ensino de Língua Estrangeira; Tecnologia; Produção de vídeo. 

Resumo: Este artigo, construído a partir das atividades realizadas durante o Programa de 

Desenvolvimento Educacional - PDE 2013, tem como objetivo contribuir para os avanços no 

ensino de Língua inglesa por meio de procedimentos pedagógicos que utilizam o vídeo e o 

computador como possibilidades de ensino e como colaboradores e integradores na 

aprendizagem e na formação crítica do professor. A proposta originou-se de duas problemáticas 

existentes no contexto educacional, a primeira, destacada por vários estudiosos, entre eles Bohn 

(2009), que chama a atenção para o insucesso na aprendizagem em Língua Estrangeira, e, a 

segunda, descrita por Costa (2012) e Valente (1999), que aponta para necessidade dos 

professores nas escolas superarem os desafios quanto ao emprego pedagógico da tecnologia. 

Para a fundamentação teórica deste trabalho destacou-se Bakhtin (2003) e Marcuschi (2008), que 

abordam o gênero textual e produzem reflexões sobre o uso da Língua. As ideias de Nichols 

(2008) subsidiaram a discussão acerca de documentários. Giroux (1997) foi fundamental para 

refletir a respeito da Pedagogia Crítica. Por fim, o aspecto interativo entre pesquisador e 

participantes da pesquisa, de Gonzélez Rey (2005), embasou a perspectiva de pesquisa. No 

projeto, o conceito referente ao excedente de visão, da análise do discurso bakhtiniano, foi 

utilizado como critério avaliativo. O resultado dos questionários aplicados e as produções finais 

dos participantes apontam para o aspecto positivo quanto à realização do curso, seja na utilização 

da Língua inglesa, bem como, no trabalho com a tecnologia.  
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: JOSE AUGUSTO SCHUBALSKI  

Orientador: Edina Aparecida Cabral Buhrer - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Uma tentativa de Integração Midiática, Tecnológica e de uso da Língua Inglesa 

Tema: A Tecnologia no Ensino de Língua Estrangeira Moderna - Inglês 

Palavras-chave: Integração; Ensino de Língua Estrangeira; Tecnologia. 

Resumo: A finalidade deste trabalho é apresentar uma proposta de intervenção pedagógica aos 

docentes de LEM – Inglês, com o objetivo de integrar mídia, tecnologia e o uso da língua inglesa 

(LI). Considerando que: a sociedade precisa lidar com um novo tipo de aluno, a alta taxa de 

insucesso na aprendizagem de Língua Estrangeira, práticas pedagógicas ultrapassadas, 

obsoletas e até mortas e a necessidade de sistema educacional que atenda às exigências de uma 

nova era, objetiva-se discutir e construir com os docentes de LI uma alternativa de ensino por 

meio um documentário, enfocando lugares turísticos da região de Irati. A intenção do projeto é 
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sugerir aos docentes possibilidades viáveis de ensino e aprendizagem de LI através da edição de 

vídeo em computador (openshot) apresentando aspectos que consideram a melhoria do ensino e 

aprendizagem da LI em sala de aula e da relação docente com mídias e tecnologia, a exemplo: a 

produção de vídeo pelo docente; o incentivo ao uso da LI por meio da escrita e da oralidade na 

produção do documentário; favorecimento de um ensino-aprendizagem de LI contextualizado e 

“real” ao focalizar pontos turísticos da região e a valorização dos costumes e símbolos locais; e o 

contato direto do docente com computadores e softwares para produção dos vídeos.  
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: JOSIANE LILIAM STUANI HUBNER 

Orientador: Aleksandra Marcela Piasecka-Till - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O uso de jogos educacionais como ferramentas de estímulo ao processo de ensino e 

aprendizagem, na língua inglesa 

Tema: A Tecnologia no Ensino de Língua Estrangeira 

Palavras-chave: Jogos Educacionais; Motivação; Língua Inglesa 

Resumo: No ensino de inglês, das escolas públicas do Estado do Paraná, ainda imperam 

abordagens tradicionais de ensino, sem inovações, desafios ou surpresas, que causam pouca ou 

nenhuma motivação, na maioria dos alunos, centralizando o professor como detentor do saber e 

de todo o processo de “transmissão” de conhecimento. Aqui apresentamos os resultados do 

projeto de pesquisa e produção didático-pedagógica, da formação continuada da rede estadual de 

educação do Paraná PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional), obtidos através de 

práticas pedagógicas com o auxilio das tecnologias, onde o professor teve o papel de mediador 

da busca de informações significativas. O projeto foi desenvolvido com as turmas dos 6ºs anos A 

e B do Colégio Estadual Amancio Moro-EFMEJA, de Curitiba. Utilizamos jogos educacionais 

online como ferramentas de apoio pedagógico para facilitar o ensino e motivar a aprendizagem, 

durante as aulas de inglês. Os resultados apontam que o uso das tecnologias de informação e 

comunicação facilitam a motivação do aluno, aprofundando o desafio e o interesse na busca da 

aprendizagem através do lúdico.  
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Orientador: Aleksandra Marcela Piasecka-Till - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O uso de jogos educacionais como ferramentas de estímulo ao processo de ensino e 

aprendizagem, na língua inglesa 

Tema: A Tecnologia no Ensino de Língua Estrangeira Moderna/Inglês 

Palavras-chave: Jogos Educacionais; Motivação; Língua Inglesa 

Resumo: Esta Unidade Didática tem como tema o uso de jogos online como recurso pedagógico 
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no ensino de língua inglesa. Nas escolas públicas ainda há abordagens tradicionais que 

desmotivam alunos e centralizam o professor como detentor do saber e da transmissão de 

conhecimento. Neste trabalho, propõe-se desenvolver práticas pedagógicas, nas quais o 

professor será o mediador do saber, a partir do uso das tecnologias para motivar a busca de 

informações significativas pelo aluno, o qual, por sua vez, será responsável pela construção do 

conhecimento. O objetivo é trabalhar com cores e números, utilizando cinco jogos: 1) Jogo da 

velocidade das palavras; 2) Números em Inglês; 3) Jogo das Cores; 4) Jogo da memória; 5) Bola 

das Cores. A partir dos jogos, as sequências pedagógicas priorizam a busca e seleção de 

informações na internet de acordo com o que é proposto nos jogos. Assim, o aluno poderá 

desenvolver habilidades de pesquisa e seleção de informações, através de diferentes fontes. 
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Professor PDE: JOZICLER DE FATIMA CIONEK  

Orientador: Eunice Pereira Guimaraes - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: GÊNERO TEXTUAL BLOG DE PONTOS TURÍSTICOS PARANAENSES EM LEM - 

INGLÊS: A APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DO EF.  

Tema: A Tecnologia no Ensino de Língua Estrangeira Moderna 

Palavras-chave: Gênero Textual; Blogs; Pontos Turísticos; Linguagem Interativa;Tecnologias de 

Comunicação.  

Resumo: O presente artigo teve como objetivo contribuir com subsídios teórico-práticos para a 

aprendizagem da LEM - Inglês, tendo o gênero textual blog como recurso didático-pedagógico 

para explorar os pontos turísticos paranaenses no 7º Ano do Ensino Fundamental do Colégio 

Estadual Antonio Dorigon – EFMP da cidade de Pitanga – Paraná. A pesquisa é de abordagem 

qualitativa com características de pesquisa-ação. Para o desenvolvimento do trabalho foram 

abordadas algumas técnicas textuais, com foco na linguagem interativa, visando o 

desenvolvimento crítico dos alunos. A primeira etapa denominada pre-reading (antes da leitura), 

contribuiu para motivar/despertar o prazer para a aula. Nesta etapa, foram realizadas questões 

provocativas, considerando o conhecimento prévio dos alunos sobre o assunto. A etapa reading 

comprehension (compreensão do texto) teve como objetivo auxiliar os alunos a elaborar diálogos 

com os textos, gerar questões que facilitem a identificação das ideias principais, possibilitando o 

monitoramento da compreensão. A etapa post reading possibilitou a compreensão/interpretação, 

permitindo a exploração do conteúdo do gênero blog em conformidade com as experiências dos 

alunos, envolvendo a apresentação e criação de blogs, portanto, muito além daquelas propostas 

para a compreensão. Concluiu-se que o gênero textual blog como recurso didático-pedagógico, 

oferece a possibilidade de os alunos entenderem e se posicionarem frente aos novos recursos 

que podem ser vislumbrados nas infinitas possibilidades proporcionadas pelas novas tecnologias 

da comunicação, abrindo discussões para o processo de ensino e aprendizagem da LEM - Inglês, 

apontando caminhos na busca de dispositivos para se adaptar ao mundo atual e/ou transformá-lo  
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Professor PDE: JOZICLER DE FATIMA CIONEK  

Orientador: Eunice Pereira Guimaraes - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: GÊNERO TEXTUAL BLOG DE PONTOS TURÍSTICOS PARANAENSES EM LEM - 

INGLÊS: A APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DO EF.  

Tema: A Tecnologia no Ensino de Língua Estrangeira Moderna 

Palavras-chave: Gênero Textual Blog; Pontos Turísticos Paranaenses; Aprendizagem  

Resumo: A presente Unidade Didática (UD) tem como objetivo contribuir com subsídios teórico-

práticos para a aprendizagem da LEM - Inglês, tendo o gênero textual blog como recurso didático-

pedagógico para explorar os Pontos Turísticos Paranaenses no 7º Ano do Ensino Fundamental 

do Colégio Estadual Antonio Dorigon – EFMP da cidade de Pitanga - Paraná. A UD apresenta um 

conjunto de atividades diversificadas envolvendo o letramento digital como recurso didático-

pedagógico. Ademais serão explorados os Pontos Turísticos Paranaenses por meio de visitas 

virtuais de blogs que tratam da temática relativa ao tema. A intenção principal é que após debates 

entre professor e alunos por meio de atividades de leitura e escrita no meio digital os discentes 

construam o seu blog enfatizando Pontos Turísticos Paranaenses para fins de comunicação em 

LEM – Inglês 
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Etapa: Artigo 

 

Título: O USO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA APRENDIZAGEM DA LÍNGUA 

INGLESA 

Tema: A TECNOLOGIA NO ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

Palavras-chave: Laboratório de informática; Língua Inglesa; Educação de Jovens e Adultos; 

Resumo: O presente trabalho discute a relevância do uso do laboratório de informática na 

aprendizagem dos conteúdos da disciplina de Língua Inglesa na Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) do Centro de Educação Básica para Jovens e Adultos (CEEBJA) de Cascavel. O projeto 

desenvolvido no local citado teve como objetivos ampliar a diversidade de práticas pedagógicas, 

bem como trabalhar com as quatro habilidades da língua: audição, fala, escrita e leitura. 

Comumente prioriza-se, nas aulas de Língua Inglesa das escolas públicas, a leitura e a escrita, 

isso devido a vários motivos, entre os principais citam-se: a falta de proficiência do professor e a 

falta de material didático e, consequentemente, a fala e a audição são menos trabalhadas. Ao 

propor o uso do laboratório de informática como setor (ou espaço) importante no ensino-

aprendizagem de uma língua estrangeira, pretendeu-se amenizar os problemas elencados acima, 

além de tornar o ensino da Língua Inglesa mais significativo, dinâmico e eficiente. Isso diminui a 

concepção errônea de que não se aprende Inglês na escola pública, pois se propõe o uso da 

língua para a comunicação escrita e oral, dentro e fora da sala de aula. 
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Professor PDE: JUSSARA COSSETIN  

Orientador: ROSE MARIA BELIM MOTTER - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O USO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA AQUISIÇÃO DA ORALIDADE EM 

LÍNGUA INGLESA 

Tema: A TECNOLOGIA NO ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

Palavras-chave: Laboratório de informática; Vídeo; Inglês; habilidades 

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 desse contexto e para utilizar os 

recursos tecnológicos que a escola dispõe, especialmente o laboratório de informática nas aulas 

de Língua Inglesa (LI), pois o mesmo torna-se um valioso recurso para trabalhar com a língua. É 

imprescindível que o aluno escute mais a língua alvo, especialmente o adulto que não está em 

contato frequente com LI através de filmes, músicas,jogos, como é o hábito dos adolescentes. O 

ensino de LI deve contemplar as quatro habilidades: listening, speaking, writing, reading. Contudo, 

frequentemente prioriza-se a leitura e a escrita. Visando também a comunicação oral, objetivo 

primordial no ensino de uma língua, propõe-se atividades que contemplem todas as habilidades. 

A metodologia utilizada nessa Unidade Didática concilia o ensino do Inglês com o uso do 

laboratório de informática com o gênero audiovisual: vídeo. E em sala, atividades sobre o vídeo 

que propiciem a prática das quatro habilidades.  
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Etapa: Artigo 

 

Título: Como possibilitar a aprendizagem de Língua Inglesa mais significativa.  

Tema: Estudo da Linguística e da Linguística  

Palavras-chave: Ensino; Aprendizagem; Interesse; Música; Motivação 

Resumo: : O presente artigo é resultado do trabalho desenvolvido durante o curso de PDE na 

área de Inglês, mostra a importância e os benefícios que a música tem na vida das pessoas, 

principalmente dos jovens que muitas vezes são influenciados por ela. A música muitas vezes nos 

relaxa, acalma, conforta e pode mudar nosso estado de espírito; e também no seu processo 

ensino-aprendizagem oportunizando trabalhar vários temas e assuntos relevantes à disciplina de 

Inglês podendo assim instigar nos alunos a repensar seus valores e atitudes perante 

determinadas situações da vida cotidiana e do mundo que os cercam. Para isso, foram 

elaboradas diversas atividades com músicas e pesquisas referentes a cada tema trabalhado. Este 

é o resultado da experiência em sala de aula através do Projeto de Intervenção Pedagógica que 

teve como objetivo despertar o interesse e o gosto pela disciplina de Língua Inglesa nos anos 

finais (9° ano).  

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 
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Professor PDE: KATIA BONIN GALON  

Orientador: JANAINA DAMASCO UMBELINO - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Como possibilitar a aprendizagem de Língua Inglesa mais significativa.  

Tema: Estudo da Linguística e da Linguística Aplicada  

Palavras-chave: Motivação; Ensino-aprendizagem; Ensino da língua Inglesa. 

Resumo: Sabemos da importância do Inglês como língua universal. Estamos diariamente em 

contato com ela: através de programas televisivos, músicas, propagandas de rádio, dentre outros. 

Na escola, o Inglês exerce um papel formativo tanto quanto as demais disciplinas da matriz 

curricular. Ao aprender uma língua estrangeira os alunos tomam conhecimento de uma outra 

cultura e ao mesmo tempo desenvolvem um maior senso crítico da sua própria. Além disso, na 

aprendizagem de um outro idioma, o aluno consegue refletir sobre aspectos linguísticos, 

reconhece semelhanças entre as línguas e consequentemente apresenta um domínio maior da 

língua materna. Porém, percebemos que os alunos, ao entrarem no 6º ano, têm um grande 

entusiasmo pelo inglês e ao passar dos anos esse gosto pela disciplina vai desaparecendo. Então, 

diante disso, pretendo desenvolver minha unidade didática no 9° ano da Escola Estadual Jorge de 

Lima - Ensino Fundamental de Salto do Lontra com objetivos de ensinar aos alunos a importância 

do estudo do inglês para sua formação, além de buscar compreender a falta de motivação e a 

partir disso trabalhar para diminuir esse desinteresse pelo Inglês. Para tanto, farei atividades com 

músicas que possam estimular os alunos a gostar e ter mais interesse pela disciplina. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: KELEN PRISCILA ATHAYDE  

Orientador: Dilma Heloisa Santos - IES: UEPG 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A música como recurso pedagógico para desenvolver a leitura instrumental em língua 

inglesa  

Tema: O uso da tecnologia no ensino da Língua Inglesa 

Palavras-chave: Inglês;música;leitura 

Resumo: O presente artigo foi desenvolvido dentro das atividades do PDE (Programa de 

Desenvolvimento Educacional) teve a finalidade de desenvolver a habilidade de leitura e 

compreensão de textos em Língua Inglesa através de letras musicais. Desse modo, recursos e 

estratégias de leitura foram utilizadas para melhor compreensão dos textos dentre outros tipos 

textuais. Tal projeto foi desenvolvido e aplicado numa turma de ensino médio da EJA na rede 

pública estadual, da cidade de Jaguariaíva-Paraná e teve por objetivo incentivar o uso da música 

na sala de aula como recurso pedagógico para o ensino/aprendizagem através da leitura 

instrumental. As músicas foram selecionadas de acordo com o tema dos eixos articuladores da 

EJA que são: cultura, trabalho e tempo. A proposta deste trabalho foi a aplicação das novas 

tecnologias como recurso tecnológico para promover a interação dos alunos e apropriação do 

conhecimento. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: KELEN PRISCILA ATHAYDE  

Orientador: Dilma Heloisa Santos - IES: UEPG 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: a música como recurso pedagógico para desenvolver a leitura instrumental em língua 

inglesa  

Tema: O uso da tecnologia no ensino da Língua Inglesa 

Palavras-chave: Inglês;música;leitura 

Resumo: O presente material didático a ser desenvolvido como requisito das atividades do PDE 

(Programa de Desenvolvimento Educacional) tem a finalidade de desenvolver a habilidade de 

leitura e compreensão de textos em Língua Inglesa por meio de letras musicais. Desse modo, 

recursos e estratégias de leitura serão utilizados para melhorar a compreensão dos textos em 

inglês. Tal material didático será desenvolvido e aplicado numa turma de ensino médio da EJA na 

rede pública estadual, da cidade de Jaguariaíva-Paraná e tem por objetivo incentivar o uso da 

música na sala de aula como recurso pedagógico para o ensino/aprendizagem através da leitura 

instrumental. As músicas serão selecionadas de acordo com o tema dos eixos articuladores da 

EJA que são: cultura, trabalho e tempo. A proposta deste trabalho será a aplicação das novas 

tecnologias como recurso tecnológico para promover a interação dos alunos e apropriação do 

conhecimento. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: LENIR JACOBOSKI  

Orientador: Luciane Baretta - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Leitura de Biografias e o Ensino de Língua Inglesa 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula. 

Palavras-chave: Estratégias de leitura; compreensão; biografias. 

Resumo: Neste artigo apresentam-se os resultados da Implementação da Proposta de 

Intervenção Pedagógica no Colégio Estadual José de Anchieta, localizado no Município de 

Quedas do Iguaçu-PR, no primeiro semestre de 2014, com os alunos do 6º ano. O objetivo da 

proposta foi desenvolver a habilidade de leitura e compreensão em Língua Estrangeira Moderna 

(LEM) por meio de estratégias de leitura (conhecimento prévio, reconhecimento dos cognatos, 

scanning, skimming, marcas tipográficas, previsão e predição e uso do dicionário, entre outras), 

com os gêneros textuais biografia (de jogadores brasileiros de futebol famosos) e autobiografia, 

como o intuito de auxiliar no processo de leitura e compreensão em LEM. 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: LENIR JACOBOSKI  

Orientador: Luciane Baretta - IES: UNICENTRO 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: ESTRATÉGIAS DE LEITURA E COMPREENSÃO EM LÍNGUA INGLESA 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula. 

Palavras-chave: Estratégias de leitura; compreensão; biografias.  

Resumo: Esta unidade pedagógica está de acordo com as Diretrizes Curriculares do ensino de 

Língua Estrangeira Moderna na qual o ensino de LEM está fundamentado na diversidade de 

gêneros textuais. Serão explorados textos de biografias com uma temática voltada para o 

interesse dos alunos para auxiliar no processo de leitura e compreensão. O objetivo desta 

produção didático – pedagógica é desenvolver a habilidade de leitura e compreensão de textos 

em LEM utilizando as estratégias de leitura. O material apresentado é uma unidade didática 

destinada ao Ensino Fundamental, contendo sugestões de atividades para serem utilizadas em 

aulas de LEM. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: LIDIA ANTONIO  

Orientador: Ana Josefina Ferrari - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Ensinando Inglês através das Libras, diálogos possíveis 

Tema: A didática do Ensino da Lingua Inglesa 

Palavras-chave: Inclusão, Aluno surdo, Lingua Inglesa 

Resumo: Este Projeto de Intervenção Pedagógica3 , destinado aos alunos do 6º ano do Ensino 

Fundamental, visa sensibilizar a todos no convívio com seus pares e também o despertar para 

uma nova linguagem , bem como busca a adaptação do aluno surdo em sala de aula. Ao ensinar 

Inglês para todos através das Libras, conseguimos criar uma ponte em comunicação envolvendo 

o aluno surdo, e oportunizando que todos tomem conhecimento de sua Língua, deixando-o 

interagir com seus colegas de sala. Sem a necessidade de um Intérprete. Assim acredito que se 

dará uma verdadeira inclusão 
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Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: LIDIA ANTONIO  

Orientador: Ana Josefina Ferrari - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Ensinando Inglês por meio das Libras: diálogos possíveis 

Tema: A didática do ensino da lingua inglesa 

Palavras-chave: Lingua Inglesa; Libras; Alunos surdos 

Resumo: Este projeto de intervenção pedagógica foi organizado em uma unidade didática 

introdutória e é destinada aos alunos do 6° ano do Ensino Fundamental.A partir da abordagem 

em inclusão de alunos surdos em classes regulares, esta unidade busca trabalhar a língua inglesa 

utilizando as Libras, objetivando uma maior interação dos professores e alunos ouvintes com o 

aluno surdo.Alémdisso, também objetiva o contato com as Libras, mostrando como é possível 

utilizá-la na vida diária.As atividades foram desenvolvidas introduzindo as Libras como elemento 

de tradução e facilitação do aprendizado.Finalmente este trabalho mostra como o aluno surdo 

pode se perceber compreendido no processo inclusivo escolar. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: LINDOMAR MARTINS  

Orientador: Janice Ines Nodari - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O professor como mediador das práticas discursivas abordadas em textos de Língua 

Estrangeira Moderna. 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula. 

Palavras-chave: Gêneros discursivos; leitura; produção textual e oralidade em sala de aula. 

Resumo: Muito tem se discutido e cobrado da escola pública acerca do fato de os alunos 

concluírem o Ensino Básico sem conseguirem se comunicar de forma eficiente na língua 

estrangeira estudada, tanto na oralidade como na escrita. O objetivo geral deste trabalho está 

pautado em apresentar em linhas gerais as respostas dadas por professores participantes do 

GTR a dois questionários. Um dos questionários apresentava questões objetivas aos professores 

da escola de implementação e aos participantes do Grupo de Trabalho em Rede – GTR, num 

primeiro momento com perguntas direcionadas à formação acadêmica, formação continuada, 

gostos literários e tipos de gêneros textuais lidos pelos professores. Em um segundo momento, os 

professores responderam a outro questionário, analisando o material que foi apresentado pelo 

tutor do GTR e professor PDE, e dando seu parecer diante dos problemas encontrados, e no que, 

em sua prática docente, a Unidade Didática apresentada pode beneficiar tanto no seu trabalho 

disciplinar como na aprendizagem do ensino de Língua Estrangeira para seus alunos. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: LINDOMAR MARTINS  

Orientador: Janice Ines Nodari - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Moda e discurso – um trabalho com o texto em Língua Inglesa 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula. 

Palavras-chave: Gêneros discursivos; leitura; produção textual; oralidade em sala de aula. 

Resumo: Muito tem se discutido e cobrado da escola pública acerca do fato de os alunos 

concluírem o Ensino Básico sem base sólida para se comunicarem na língua estrangeira 

estudada, tanto na oralidade como na escrita. A proposta aqui é trabalhar os gêneros discursivos 

com diversas tipologias textuais, no sentido de apresentar percepções de mundo e maneiras de 

atribuir sentidos que permitam reconhecer no uso da língua os diferentes propósitos 

comunicativos, independentemente do grau de proficiência atingido pelos estudantes. O objetivo 

geral está pautado em apresentar aos professores de Língua Inglesa, possibilidades de trabalhar 

com textos representativos de forma a explorar a identidade cultural e a prática social neles 

representados. Metodologicamente serão aplicados dois questionários estruturais com questões 

objetivas, aos professores da escola de implementação e aos participantes do GTR, num primeiro 

momento com perguntas direcionadas à formação acadêmica, formação continuada, gostos 

literários e tipos de gêneros textuais lidos. Em um segundo momento, os professores responderão 

a outro questionário, analisando o material apresentado, e dando seu parecer diante dos 

problemas encontrados, e no que, em sua prática docente, a Unidade Didática apresentada pode 

beneficiar tanto no seu trabalho disciplinar como na aprendizagem do ensino de Língua 

Estrangeira para seus alunos. 
 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: LUCIANE APARECIDA DURAU CARLOTO  

Orientador: Aleksandra Marcela Piasecka-Till - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A LEITURA E A ESCRITA, NA LÍNGUA INGLESA, COM APOIO DE RECURSOS 

TECNOLÓGICOS.tecnológicos 

Tema: A TECNOLOGIA NO ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA  

Palavras-chave: Tecnologias; Motivação; Ensino; Língua Inglesa. 

Resumo: O objetivo deste artigo é relatar os resultados provenientes do Projeto de Intervenção 

Pedagógica e da Aplicação da Unidade Didática Didática - O Computador e a Internet como 

Instrumentos de motivação nas aulas de Língua Estrangeira Moderna , que foram desenvolvidos 

no Colégio Estadual João Ferreira Küster – EFM na turma do 8º ano do Ensino Fundamental do 

período vespertino , no ano de 2014. Os resultados revelam que o uso das tecnologias 

compreende um potencial para a aprendizagem, visto que atualmente os alunos já utilizam tais 

ferramentas, o que os levou a um conhecimento eficiente em várias atividades no estudo de 

Língua Inglesa. Nesse sentido, Kosikoski (2007,p. 13), utilizar os computadores parece ser uma 

opção para motivar os alunos e mostrar -lhes uma real utilidade para a Língua Inglesa. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: LUCIANE APARECIDA DURAU CARLOTO  

Orientador: Aleksandra Marcela Piasecka-Till - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O USO DO COMPUTADOR E DA INTERNET COMO INSTRUMENTOS DE MOTIVAÇÃO 

NAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA 

Tema: A TECNOLOGIA NO ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

Palavras-chave: TECNOLOGIAS; MOTIVAÇÃO; ENSINO; LÍNGUA INGLESA 

Resumo: No mundo globalizado em que vivemos, cercados pelas tecnologias, é possível motivar 

os/as aprendizes de Língua Inglesa através de recursos tecnológicos, especificamente, o 

Computador e a Internet. Estes serão utilizados com o objetivo de uma efetiva motivação e 

aprendizagem, fazendo com que realmente o aluno se interesse em aprender. A metodologia 

utilizada nessa Unidade Didática concilia o ensino do Inglês com o uso de recursos tecnológicos. 

Os assuntos enfocados são “Computer, Internet, Emoticons, Netiquette, E-mail”, por serem 

considerados de suma importância para o contexto atual. O computador e a Internet agregam 

diversos gêneros textuais, que fazem parte do cotidiano de muitos. Um exemplo de gênero 

presente na Internet e muito utilizado é o e-mail. Professor e alunos trabalham juntos, 

enriquecendo o conhecimento e a prática de cada aprendiz. Com o uso da Internet os alunos 

interagem uns com outros. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: LUCIANE CRISTINA MOREIRA  

Orientador: Jeniffer Imaregna Alcantara de Albuquerque - IES: UTFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: OS PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DO LETRAMENTO CRÍTICO PROPOSTOS NAS DCE 

E A APLICAÇÃO PRÁTICA NO ENSINO DE INGLÊS NA ESCOLA PÚBLICA 

Tema: GÊNEROS DISCURSIVOS, LEITURA, PRODUÇÃO TEXTUAL E ORALIDADE EM SALA 

DE AULA 

Palavras-chave: Ensino de Inglês como Língua Estrangeira; Escola Pública; Letramento Crítico. 

Resumo: Esta pesquisa investiga o possível distanciamento entre teoria e prática, uma lacuna 

que precisa ser entendida por meio da reflexão entre teorias e sobretudo a aplicação prática 

dessas no ensino de língua inglesa como língua estrangeira. Além disso, esta pesquisa busca 

potencializar a aplicação prática das orientações contidas nas DCE no contexto de ensino-

aprendizagem de inglês na escola pública por meio dos princípios teóricos e abordagens do 

Letramento Crítico, a fim de desenvolver a consciência crítica, a reflexão e a capacidade dos 

sujeitos (professor e alunos) de (re) conhecerem-se e posicionaram-se no mundo, valorizando o 

seu conhecimento local, frente a outras possibilidades dominantes, diante de um novo panorama, 

caracterizado pelas transformações ocorridas na sociedade atual e que influenciam diretamente o 

contexto educacional.  
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Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: LUCIANE CRISTINA MOREIRA  

Orientador: Jeniffer Imaregna Alcantara de Albuquerque - IES: UTFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: OS PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DO LETRAMENTO CRÍTICO PROPOSTOS NAS DCE 

E A APLICAÇÃO PRÁTICA NO ENSINO DE INGLÊS NA ESCOLA PÚBLICA 

Tema: GÊNEROS DISCURSIVOS, LEITURA, PRODUÇÃO TEXTUAL E ORALIDADE EM SALA 

DE AULA 

Palavras-chave: Ensino de Língua Inglesa; Escola Pública; DCE; Letramento Crítico 

Resumo: Esta Unidade Didática tem como objetivo refletir sobre o processo de ensino-

aprendizagem na sala de aula de língua inglesa como língua estrangeira tendo como referencial 

teórico o Letramento Crítico. Dessa maneira, a relação entre os pressupostos teóricos que 

concebem a língua como discurso (descritos nas DCE) e a efetiva aplicação prática dessas 

teorias na sala de aula é o objeto de estudo desse Projeto. As atividades propostas nesse 

material didático foram planejadas com a intenção de possibilitar a abertura de um espaço de 

discussão e reflexão que contribua para que professor e alunos elaborem procedimentos 

interpretativos e construam sentidos do e no mundo e, que nessa interação, haja respeito mútuo 

no desvelamento de que existem outras experiências, outras perspectivas de vivências, diferentes 

maneiras de olhar o mundo. Nesse confronto de ideias, as identidades são fortalecidas e/ou 

(re)significadas. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: LUCIMAR BUFFON  

Orientador: Juci Mara Cordeiro - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Gêneros textual fábula e o desenvolvimento de valores morais e éticos 

Tema: Gêneros discursivos/textuais e ensino de língua inglesa 

Palavras-chave: Ensino de Língua Inglesa; Abordagem discursiva; Função social da 

aprendizagem. 

Resumo: Este trabalho objetiva contribuir para o processo de ensino-aprendizagem da língua 

inglesa, partindo-se do trabalho com o gênero textual fábula, e buscando-se uma metodologia 

diferenciada para os alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental. As atividades têm como objetivo 

promover a aprendizagem da língua Inglesa de forma motivadora, dinâmica, instigando a 

participação ativa do aluno e procurando-se estabelecer uma melhor interação entre alunos x 

alunos, alunos x professor. Com a intenção de desenvolver um processo educacional significativo 

e relevante para a construção da cidadania do aprendiz, busca-se introduzir o estudo do gênero 

fábulas, como uma forma de acesso à língua e também, de reflexão sobre o comportamento 

humano, a partir de princípios morais e éticos emergidos nos textos analisados. Atualmente um 

dos maiores desafios para os educadores é promover uma educação de qualidade, por meio de 

uma abordagem que cative o aluno e que seja capaz de restituir o respeito recíproco nas 
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interações no ambiente educacional. A dificuldade nas relações interpessoais na sala de aula é 

uma das principais dificuldades encontradas na prática pedagógica cotidiana. No entanto, após o 

desenvolvimento das atividades pedagógicas deste projeto, constatou-se uma maior motivação 

dos educando em relação à aprendizagem da língua inglesa.  
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Gêneros textual fábula e o desenvolvimento de valores morais e éticos 

Tema: Gêneros discursivos/textuais e ensino de língua inglesa 

Palavras-chave: Ensino da Língua Inglesa; Leitura; Reflexão sobre valores morais e éticos. 

Resumo: Esta Unidade didática é destinada, aos estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental e 

Médio, do Colégio Estadual Barão do Rio Branco (E. F. e M.) de Flor da Serra do Sul, PR. Tem 

como objetivo promover o processo de ensino-aprendizagem da língua inglesa de forma 

motivadora, dinâmica e com a participação ativa do aprendiz, procurando estabelecer uma 

integração entre alunos x alunos, alunos x professor. Com a intenção de desenvolver um 

processo educacional significativo e relevante para a construção da cidadania do aprendiz de 

língua inglesa, busca-se introduzir o trabalho com o gênero fábulas, como uma forma de estudo e 

de acesso à língua, e também, de refletir sobre o comportamento humano a partir da ótica de 

princípios morais e éticos. Atualmente um dos maiores desafios para os educadores é a 

efetivação de uma educação de qualidade, por meio de uma abordagem que cative o aluno e que 

seja capaz de restituir o respeito recíproco nas interações entre docentes e alunos e entre eles 

próprios. A dificuldade nas relações interpessoais na sala de aula é uma das principais 

dificuldades encontradas na prática pedagógica cotidiana. Então, entende-se que se faz 

necessário a busca de novas metodologias de ensino, mais especificamente relacionadas à 

competência de leitura, por meio de atividades significativas para os seus interesses e 

necessidades comunicativas. Dessa ótica, entende-se que a utilização do gênero textual fábula no 

ensino de língua inglesa pode contribuir para a restituição de valores morais e éticos, que andam 

bastantes ausentes do ambiente educacional.  
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 
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Orientador: Juci Mara Cordeiro - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: REFLEXÃO E AÇÃO: A PRÁTICA DE ENSINO DE LÍNGUA INGLESA POR MEIO DOS 

GÊNEROS DISCURSIVOS 

Tema: Gêneros discursivos,leitura,produção textual e oralidade em sala de aula. 

Palavras-chave: Gêneros discursivos; Sequência Didática; Abordagem discursiva. 
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Resumo: Este estudo teve como finalidade propor o ensino da língua inglesa a partir da 

abordagem dos gêneros discursivos, pois, consideramos que eles podem ser os instrumentos 

capazes de prover suporte para o desenvolvimento de competências necessárias às situações de 

comunicação. Neste trabalho foram abordados os gêneros textuais canção, artigo de opinião e 

poema, por meio de leitura discussões e análise dos textos. Buscou-se uma metodologia 

diferenciada, utilizando estratégias de ensino que possibilitassem aguçar o interesse dos alunos. 

Destaque-se a falta de motivação dos aprendizes para aprender a língua estrangeira, entre os 

desafios a serem superados. Saber inglês possibilita-nos o acesso ao conhecimento, informações 

sobre o que há de mais atual em diversas áreas do saber, considerando-se que esta se tornou 

uma língua internacional, uma língua franca. Tendo em vista que o desenvolvimento educacional 

ocorre como resultado de uma prática pensada para superar as dificuldades, há necessidade de 

se promover o processo de aprendizagem de maneira comprometida. Para tanto se optou pelo 

uso de Sequências Didáticas (SD), que é um conjunto de atividades escolares organizadas de 

maneira sistemática em torno de um gênero textual, com a finalidade de fazer o educando, 

conhecer e dominar um gênero textual seja capaz de utilizá-lo para melhorar sua comunicação 

oral ou escrita. Isto possibilita ao leitor acesso aos saberes, e amplia a sua capacidade de 

produzir novos sentidos. Isto significa humanizar e universalizar o conhecimento, para que o aluno, 

a partir do seu contexto, possa entender o mundo, e assim, constituir-se como ser reflexivo, crítico 

e atuante socialmente. 
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Professor PDE: LUCINARA BUENO DA SILVA DOS SANTOS  

Orientador: Juci Mara Cordeiro - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O QUE AS PALAVRAS NÃO FALAM 

Tema: Gêneros discursivos e ensino de língua inglesa. 

Palavras-chave: Gêneros textuais; Sequência Didática; Abordagem discursiva. 

Resumo: Esta unidade didática tem como finalidade o ensino da língua inglesa partir dos gêneros 

textuais, pois estes são instrumentos que fornecem suporte para desenvolver as competências 

necessárias para todas as situações de comunicação. Nesse caso serão abordadas canções, 

artigos de opinião e poemas por meio de discussões, leitura e análise dos textos. Busca-se 

apresentar uma metodologia diferenciada, com o uso de estratégias de ensino que possam 

aguçar o interesse dos alunos. Entre os desafios que se nos apresentam, podemos destacar a 

motivação para aprender esta língua. Aprender inglês, nos possibilita o acesso ao conhecimento 

do que é mais atual em termos de informações diversas (medicina, tecnologia, negócios, etc.), 

pois esta se tornou uma língua internacional (língua franca). Há necessidade de se promover o 

processo de aprendizagem de maneira comprometida, tendo em vista que o desenvolvimento 

educacional ocorre como resultado de uma prática pensada para superar as dificuldades. Para 

tanto se optou pelo uso da Sequência Didática (SD), que é um conjunto de atividades escolares 

organizadas de maneira sistemática em torno de um gênero textual, com a finalidade de fazer 

com que o educando, ao conhecer e dominar um gênero textual seja capaz de utilizá-lo para 

melhorar sua comunicação oral ou escrita. Isto possibilita ao leitor acesso aos saberes e amplia a 

sua capacidade de produzir novos sentidos. Isto significa humanizar e universalizar o 
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conhecimento, para que o aluno, a partir do seu contexto, possa entender o mundo, e assim, se 

construir como ser reflexivo, crítico e atuante. 
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Orientador: Terezinha Biazi - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Construção de identidades adolescentes e suas tribos urbanas: O gênero textual 

propaganda no ensino de LEM-Inglês 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual, e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: LEM-Inglês; Identidades; adolescentes; Tribos Urbanas; Propagandas. 

Resumo: A Temática selecionada buscará atender a necessidade de se discutir na escola temas 

relevantes na pauta da educação e que vem ao encontro com o que preconizam as Diretrizes 

Curriculares para o Ensino de Língua Estrangeira Moderna, ressaltando que a língua, objeto de 

estudo dessa disciplina, contempla as relações com a cultura, o sujeito e a identidade e que ao 

ensinar e aprender línguas, também ensinamos e aprendemos percepções de mundo e maneiras 

de atribuir sentidos, formamos subjetividades, reconhecemos no uso da língua os diferentes 

propósitos comunicativos. Pretendemos produzir reflexões sobre aspectos que afetam a prática 

pedagógica no ensino de LEM-Inglês. Discutiremos a formação de identidades adolescentes e 

suas tribos urbanas por entender que esta temática contribuirá para que compreendamos de 

maneira mais ampla alguns dos desafios que professores dessa disciplina enfrentam para 

trabalhar fatores socioculturais bem como possíveis formas de superar dificuldades. O objetivo 

principal da presente proposta será discutir a temática construção de identidades adolescentes e 

suas tribos urbanas, e elaborar uma Unidade Didática com o propósito de se abordar questões 

sobre a formação de identidades adolescentes e suas tribos urbanas. Em segundo plano, explorar 

o gênero textual Propagandas, alicerçando-as no ensino-aprendizagem de LEM - Inglês.  
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Professor PDE: MARA ELIZETE GRUBER  

Orientador: Terezinha Biazi - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Construção de identidades adolescentes e suas tribos urbanas: o gênero textual 

propaganda no ensino de LEM-Inglês 

Tema: Gêneros Discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Adolescentes;propagandas;identidades;tribos urbanas 

Resumo: O objetivo principal da presente proposta será discutir a temática construção de 

identidades adolescentes e suas tribos urbanas, e elaborar uma UD com o propósito de se 

abordar questões sobre a formação de identidades adolescentes e suas tribos urbanas. Em 

segundo plano, explorar o gênero textual propagandas, alicerçando-as no ensino-aprendizagem 
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de LEM - Inglês. 
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Orientador: Izaura Maria Carelli - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: From Global To Local: reading History, speaking and writing memory 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Aprendizagem-Inglês; Projeto Interdisciplinar; Textos Multimodais 

Resumo: Este artigo relata as atividades e observações realizadas durante a implementação do 

projeto pedagógico desenvolvido como parte integrante do Programa de Desenvolvimento 

Pedagógico (PDE/2013) e tem como objetivo analisar a implementação do projeto From Global to 

Local: Reading History, Speaking and Writing Memory, que foi aplicado em duas turmas 9º ano A 

e 9º ano B do Ensino Fundamental no Colégio Estadual Nestor Víctor dos Santos no município de 

São Miguel do Iguaçu no primeiro semestre de 2014. Fundamentado na leitura de artigos 

científicos e teses de doutorado de autores como: Beckett e Slater (2005), Crystal (2003) e 

Weninger (2006) entre outros, buscou-se desenvolver a integração das quatro habilidades 

linguísticas (ouvir, falar, ler e escrever), mediadas por textos multimodais como: fotografia, 

desenho, vídeo e hipertexto os alunos pesquisaram a história da comunidade local e de outras 

cidades do mundo para produzir textos próprios. Este projeto comprovou que o uso da 

interdisciplinaridade entre língua inglesa e as áreas de geografia, sociologia, história e arte, 

desenvolvendo a criatividade para a apropriação desses conhecimentos. Palavras-Chave: 

Aprendizagem-Inglês; Projeto Interdisciplinar; 
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Professor PDE: MARGO MANTOVANI ALBONICO  

Orientador: Izaura Maria Carelli - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: From Global To Local: reading History, speaking and writing memory 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Aprendizagem; Inglês; projeto interdisciplinar; textos multimodais 

Resumo: Este projeto de intervenção pedagógica tem o objetivo de explorar a elaboração de um 

projeto interdisciplinar entre as áreas de história, arte e inglês. Fundamentado na leitura de artigos 

científicos e teses de doutorado que investigaram o uso de projeto como metodologia para o 

ensino de inglês, buscando desenvolver a integração das quatro habilidades linguísticas (ler, falar, 

ouvir e escrever), mediadas por textos multimodais: fotografia, desenho, vídeos e hipertexto, 

pesquisando a história pessoal da comunidade local e de outras cidades do mundo, os alunos 

escreverão textos multimodais com o uso de fotos e clips que eles produzirão. Além do 

aprendizado da língua inglesa este projeto busca também desenvolver a criatividade, o trabalho 
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colaborativo, a tomada de decisão compartilhada entre outras habilidades que promovem o 

crescimento pessoal do aluno. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: Cartão-postal: uma viagem pelos cinco continentes 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Motivação, gênero textual, cultura, cartão postal, Língua inglesa 

Resumo: O presente trabalho busca investigar a utilização do gênero textual cartão-postal de 

modo interacional aliando cultura e linguagem como propõe as Diretrizes Curriculares da 

Educação Básica do Estado do Paraná de Língua estrangeira Moderna, no intuito de melhorar a 

motivação e o aprendizado de Língua Inglesa , estimulando o interesse pelo conhecimento de 

outras sociedades e contribuindo para o estabelecimento da função de inclusão social e cultural 

da disciplina dentro da escola pública. 
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Orientador: Silvio Tadeu de Oliveira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Cartão-postal: uma viagem pelos cinco continentes 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Motivação, gênero textual, cultura, cartão postal, Língua inglesa 

Resumo: O presente trabalho busca investigar a utilização do gênero textual cartão-postal de 

modo interacional aliando cultura e linguagem como propõe as Diretrizes Curriculares da 

Educação Básica do estado do Paraná de Língua estrangeira Moderna, no intuito de melhorar a 

motivação e o aprendizado de Língua Inglesa e estimular o interesse pelo conhecimento de outras 

sociedades e contribuir no estabelecimento da função de inclusão social e cultural da disciplina 

dentro da escola pública 
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Etapa: Artigo 

 

Título: UMA PROPOSTA DE DIMINUIÇÃO DO STRESS DE PROFESSORES DA REDE 

PÚBLICA A PARTIR DO CONTATO COM DIFERENTES GÊNEROS HUMORÍSTICOS, POR 

MEIO DE UM BLOG. 

Tema: Gêneros Discursivos, Leitura, Produção Textual e Oralidade em Sala de Aula. 

Palavras-chave: Stress; Professores; Socialização. 

Resumo: A ampla insatisfação dos professores com seu trabalho deve-se, em grande parte à 

desvalorização do papel do docente, que é causa e consequência de grande precariedade nas 

condições de trabalho de tais profissionais. O stress e a síndrome de Burnout é um tipo especial 

de stress ocupacional que se caracteriza por profundo sentimento de frustração e exaustão, vêm 

sendo consideradas as principais problemáticas atuais no âmbito ocupacional. A necessidade de 

estudar a saúde dos mantenedores da educação de maneira ampla se dá devido ao fato de que 

estes profissionais na maioria das vezes são submetidos a más condições de trabalho e também 

pela responsabilidade social que está inclusa no processo educativo. Pesquisar esta categoria 

profissional demonstra uma preocupação em nível individual, uma vez que diante de elevado nível 

de stress há um déficit na produtividade individual que repercute diretamente na qualidade da 

educação. Em consonância com o abordado, este trabalho objetiva promover o contato de 

professor da Língua Inglesa da rede básica de ensino com diferentes gêneros de humor, a fim de 

observar possíveis alterações em níveis de stress previamente relatados, e se justifica na medida 

em que é preciso que se desenvolvam programas interventivos e preventivos que assegurem a 

qualidade de vida dos professores, diminuindo ocorrências de stress e garantindo, assim, o pleno 

desenvolvimento de sua função como agente mediador na construção do conhecimento. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: UMA PROPOSTA DE DIMINUIÇÃO DO “STRESS” DE PROFESSORES DA REDE 

PÚBLICA A PARTIR DO CONTATO COM DIFERENTES GÊNEROS HUMORÍSTICOS, POR 

MEIO DE UM BLOG. 

Tema: Gêneros Discursivos, Leitura, Produção Textual e Oralidade em Sala de Aula. 

Palavras-chave: Stress; Professores da rede básica; Gêneros humorísticos; Blog. 

Resumo: O foco deste material tem por objetivo a promoção do contato de professores da rede 

básica de ensino com diferentes gêneros de humor, por meio de um blog, a fim de observar 

possíveis alterações em níveis de stress previamente relatados. Há também neste trabalho, o 

interesse em proporcionar o contato desses professores com diferentes gêneros humorísticos e 

verificar se essa intervenção trouxe benefícios para os participantes. Dessa forma, espera-se 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uenp_lem_artigo_maria_aparecida_ferreira_rabelo.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uenp_lem_artigo_maria_aparecida_ferreira_rabelo.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uenp_lem_artigo_maria_aparecida_ferreira_rabelo.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uenp_lem_pdp_maria_aparecida_ferreira_rabelo.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uenp_lem_pdp_maria_aparecida_ferreira_rabelo.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uenp_lem_pdp_maria_aparecida_ferreira_rabelo.pdf


contribuir com a qualidade de vida desses profissionais, por meio da inserção de tempo de 

qualidade em meio ao ambiente de trabalho. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: TECNOLOGIA NAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA DE ESCOLA PÚBLICA 

Tema: A Didática do Ensino da Língua Estrangeira Moderna 

Palavras-chave: Palavras-chave: Ensino; Aprendizagem; Tecnologia; Metodologia; Inglês. 

Resumo: A proposta deste trabalho é apresentar o resultado da implementação de uso de 

tecnologia nas escolas públicas que objetivou verificar o potencial e dificuldades do uso do 

Moodle, nas aulas de Inglês. O referencial teórico está baseado nos estudos sobre uso de 

tecnologia em sala de aula (PRENSKY, 2001; CASTELLS, 1999; MORAN, 2000; PRENSKY, 2008; 

PAIVA; BOHN, 2008). Os resultados demonstram que, as potencialidades deste uso estão no fato 

das atividades se tornarem prazerosas e interessantes, serem mais próximas a realidade da 

maioria dos alunos e propiciar motivação no ensino da língua. As dificuldades estão, 

primordialmente pautadas em questões técnicas (como o uso da senha), o uso da internet com 

responsabilidade e a falta de recursos na escola.  
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Título: TECNOLOGIA NAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA DE ESCOLA PÚBLICA 

Tema: A Didática do Ensino da Língua Estrangeira Moderna 

Palavras-chave: Inglês; Tecnologia; Metodologia; Moodle; Motivar. 

Resumo: A distância das aulas de língua inglesa com alunos digitais e a necessidade de uma 

metodologia facilitadora que estimule o interesse de estudar (MORAN, 1999). Prensky (2008) 

aponta que professores e responsáveis pela educação no mundo todo, precisam romper com os 

velhos paradigmas e criar uma nova pedagogia. Para o autor, o papel da tecnologia é apoiar os 

professores, que devem orientar os alunos na construção do próprio conhecimento. Soares (2002), 

Prensky (2001) comentam sobre o entrosamento do aluno com a tecnologia, que por se sentirem 

bem no mundo tecnológico eles descobrem, buscam, aceitam os desafios de ir além. Por outro 

lado, Prensky ressalta a dificuldade do professor em relação a tecnologia. Tem como objetivo 

verificar as potencialidades e dificuldades de uma proposta com o uso do Moodle nas aulas de 

Língua Inglesa. Desenvolver as aulas de inglês com atividades digitais, que serão realizadas no 

fórum da Plataforma Moodle, para motivar os alunos, promovendo interação entre professor e 

alunos para que haja aprendizagem. Tem-se como meta desenvolver todas as atividades, ou 
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maioria do conteúdo, na Plataforma Moodle. Haverá os momentos para atuação no Fórum, sobre 

leitura e análise de textos visuais e escritos, exercícios, quizzes, músicas e diários.  
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: MARIA GORETTI MORES  

Orientador: Rodrigo Augusto Kovalski - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: DESMATAMENTO E SUAS CONSEQUÊNCIAS: O USO DE GÊNEROS DISCURSIVOS 

NO ENSINO DA LÍNGUA INGLESA 

Tema: Gêneros discursivos, leitua, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Gêneros discursivos; Desmatamento; Interação social; Posicionamento crítico e 

reflexivo 

Resumo: Partindo do pressuposto de que a língua tem um aspecto primordial na vida social da 

humanidade e que por meio dela se adquire informações, conhecimento, cultura e a construção 

da cidadania, elaborou-se um trabalho por meio da abordagem de diferentes gêneros discursivos 

com o intuito de conduzir os alunos, especificamente do 3ª ano B do Ensino Médio do Colégio 

Estadual Dr. Afonso Alves de Camargo, em Rio Azul- PR, à identificação de diferentes gêneros, 

ao grau de sua informatividade, aos aspectos linguísticos e à relação existente entre a Língua 

Inglesa e o contexto social em que vivem. Desta forma, produziu-se uma unidade didática dividida 

em seis lições com diferentes gêneros, tendo como tema as consequências do desmatamento no 

mundo, partindo da realidade do próprio município. O trabalho foi elaborado a partir de teóricos 

como Bakhtin (1997), Celce-Murcia (1991), Pinto (2007), as DCEs (2008) e outros. Acredita-se 

que o aluno pode ser um agente transformador no espaço em que vive por meio de informações 

obtidas em diferentes tipos de discursos veiculados pela Língua Inglesa. A utilização de diferentes 

gêneros discursivos no ensino da língua estrangeira torna-se interessante na medida em que 

fomenta aspectos linguísticos, pragmáticos e imagéticos e por representar a língua em seu uso 

autêntico. A questão do desmatamento justifica-se na medida em que constitui uma prática 

recorrente, cujos efeitos podem ser percebidos no município de Rio Azul-PR. Assim, os alunos 

podem ser agentes transformadores da sua realidade com a percepção de que o conhecimento 

de outro idioma abre horizontes para uma postura crítica e construtiva. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: MARIA GORETTI MORES  

Orientador: Rodrigo Augusto Kovalski - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Deforestation and its consequences: a proposal of the use of discursive genres in English 

Language Teaching 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textua e oralidade em sala de aulal 

Palavras-chave: Gêneros discursivos; desmatamento;interação social; posicionamento crítico e 
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reflexivo 

Resumo: No trabalho produzido usamos gêneros discursivos para oportunizar a reflexão sobre o 

desmatamento e suas conseqüências no contexto de ensino-aprendizagem de Língua Inglesa. A 

proposta deste trabalho é mostrar ao aluno como pode ser um agente transformador no espaço 

em que vive por meio de informações obtidas em diferentes tipos textuais. No caso do 

desmatamento, justifica-se pela prática recorrente no município de Rio Azul. O objetivo geral é 

proporcionamos o conhecimento ao aluno por meio da leitura e interpretação de diferentes 

enunciados na Língua Inglesa para que possa assumir seu papel no contexto em que vive. No 

que se refere aos objetivos específicos pretendemos: conduzir o aluno à identificação dos 

gêneros textuais e o grau de sua informatividade; proporcionar meios de compreensão da ideia 

principal dos textos; propiciar ao aluno o contato com textos autênticos em Língua Inglesa; 

orientar para que estabeleçam uma relação entre a língua e o contexto social em que vivem. Para 

a implementação do projeto, produzimos uma unidade dividida em seis lições que será aplicada 

aos alunos do 3º ano do Ensino Médio. Cada lição, apresentada por meio de um texto, com 

atividades de pré leitura, leitura e pós leitura. Contaremos o trabalho com o apoio da EMATER 

que disponibilizará um técnico para uma palestra aos alunos sobre tema e proporcionará uma 

visita aos faxinais do município de Rio Azul, onde estão buscando a recuperação da mata nativa. 

O trabalho será concluído com o plantio de algumas árvores no pátio da escola, cedidas pela 

Secretaria do Meio Ambiente de Rio Azul. As principais fontes de pesquisa foram Mikhail Bakhtin, 

Diretrizes Curriculares, Doris Arruda Carneiro da Cunha, Abuêndia Padilha Pinto e vários sites 

que tratam do desmatamento e as suas consequências ao meio ambiente.  
 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: MARIA HELENA DE SOUZA SILVA  

Orientador: Janice Ines Nodari - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A prática pedagógica nas aulas de Língua Inglesa: um diálogo com a pesquisa ação 

Tema: A Linguística Aplicada e a Didática Noções de linguagem, a linguística aplicada e a 

aprendizagem da Língua Estrangeira Moderna: Fundamentos teórico-metodológicos e práticos da 

fonética, fonologia, sintaxe e semântica da Língua Estrangeira Moderna  

Palavras-chave: professor reflexivo; pesquisa ação; prática pedagógica 

Resumo: Este artigo pretende apresentar os resultados obtidos de discussões feitas no primeiro 

semestre de 2014 com professores que atuam nos anos finais do Ensino Fundamental, matutino, 

do Colégio Estadual São Cristovão EFM, no município de São José dos Pinhais - PR. A idéia 

inicial era buscar uma forma responsável, comprometida e significativa de repensar a prática, e 

esta seria a de ter o professor refletindo sobre o que faz antes, durante e depois da sua aula, de 

forma crítica e com vistas a mudar sua prática quando necessário.Este artigo mostra a 

transformação do professor executor em um professor pesquisador e reflexivo, que reflete 

constantemente sobre sua ação em sala de aula e transforma esse espaço em um ambiente de 

pesquisa de sua própria ação.Só foi possível chegar a essa conclusão após a análise de 

observações feitas pelos professores que participaram no GTR – Grupo de Trabalho em rede, 

algumas destas presentes neste trabalho como exemplo dessa transformação.  
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Professor PDE: MARIA HELENA DE SOUZA SILVA  

Orientador: Janice Ines Nodari - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A prática pedagógica nas aulas de inglês: um diálogo com a pesquisa-ação 

Tema: A Linguística Aplicada e a Didática Noções de linguagem, a linguística aplicada e a 

aprendizagem da Língua Estrangeira Moderna: Fundamentos teórico-metodológicos e práticos da 

fonética, fonologia, sintaxe e semântica da Língua Estrangeira Moderna  

Palavras-chave: professor reflexivo; pesquisa-ação; prática pedagógica 

Resumo: Buscaremos evidenciar neste trabalho a transformação do professor executor em um 

professor pesquisador e reflexivo, que reflete constantemente sobre sua ação em sala de aula e 

transforma esse espaço em um ambiente de pesquisa de sua própria ação. O objetivo principal é 

despertar no professor o interesse pela pesquisa-ação, fazendo-o perceber que a sua própria 

realidade escolar pode ser utilizada como objeto de pesquisa e reflexão. Quanto a metodologia, 

esta apresenta momentos distintos, a saber: aplicação de questionário inicial aos professores de 

Língua Inglesa, concomitantemente à escolha de textos teóricos a serem lidos e discutidos. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: MARIA LUCIA DOS SANTOS CLUXNEI  

Orientador: MARIZA TULIO - IES: UEPG 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Histórias em Quadrinhos abordando a Diversidade Cultural: preconceito 

Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 

Palavras-chave: Preconceito; Histórias em quadrinhos; Língua Inglesa  

Resumo: O presente artigo tem por finalidade apresentar o Projeto Histórias em Quadrinhos 

abordando a Diversidade cultural: Preconceito, que faz parte do PDE (Programa de 

Desenvolvimento Educacional) do Governo do Estado do Paraná. Este projeto foi realizado no 9º 

ano A, período matutino, do colégio Estadual Nilo Peçanha em Jaguariaíva, PR, no primeiro 

semestre de 2014 e teve como objetivo proporcionar aos alunos, novas abordagens de ensino 

que contemplem as tecnologias e mídias disponíveis tanto no ambiente escolar como também no 

social e cultural. Utilizou-se as Histórias em Quadrinhos como instrumento facilitador e motivador 

na aprendizagem da Língua Inglesa de forma que pudessem conhecer as estruturas desse 

gênero textual e utilizarem-no para explorar conscientemente através delas temas bastante 

complexos de nossos dias. Temas como a Diversidade Cultural e os diferentes tipos de 

preconceitos, sejam eles os vividos pelos alunos ou por pessoas de sua família, ou até mesmo 

por colegas na escola, causam embaraços e os alunos sentem dificuldades em falar sobre isso, e 

são assuntos polêmicos e que estão presentes na nossa sociedade. O resultado mostrou que as 

abordagens sobre as Histórias em quadrinhos associadas a temas relevantes para os alunos 

como o preconceito e o uso da internet foram significativos no ensino-aprendizagem.  
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Professor PDE: MARIA LUCIA DOS SANTOS CLUXNEI  

Orientador: MARIZA TULIO - IES: UEPG 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Tecnologias no ensino de Língua Inglesa utilizando o gênero Histórias em Quadrinhos na 

abordagem de aspectos da Diversidade Cultural: Preconceito. 

Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 

Palavras-chave: Tecnologias; Histórias em quadrinhos; Língua Inglesa 

Resumo: Este trabalho faz parte de um projeto do Programa de Desenvolvimento Educacional 

(PDE). É um curso de formação continuada em rede da Secretaria de Educação do Estado do 

Paraná. Tem como objetivo o uso de Tecnologias no ensino de Língua Estrangeira Moderna- 

Inglês, utilizando o gênero Histórias em Quadrinhos abordando aspectos da Diversidade cultural: 

Preconceito. Os gêneros textuais são sugeridos pelas Diretrizes Curriculares de Ensino (PARANÁ, 

2008), considerando-se os aportes teóricos de Bakthin (2000), Doltz, Noverraz & Schneuwly 

(2004), Ferreira (2008), Marcushi (2003), Cristovão (2008), os quais em seus trabalhos apontam 

para o trabalho com diferentes gêneros textuais. A metodologia a ser aplicada será uma unidade 

didática aplicada no 9º Ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Nilo Peçanha, da cidade 

de Jaguariaíva, Paraná. A proposta deste projeto é motivar os alunos através de uma metodologia 

diferenciada com o intuito de trabalhar a língua Inglesa buscando despertar o interesse por aulas 

mais dinâmicas e motivadoras. Ao elaborar esta sequência didática para trabalhar a língua inglesa 

através de Histórias em quadrinhos abordando Preconceito, percebi que este é um tema bastante 

difícil, mas necessário que todos tenham conhecimento sobre o assunto. O tema foi escolhido 

devido ao fato de que vivemos diferentes situações de preconceito em nosso cotidiano e 

precisamos saber como lidar com essa temática. Os alunos poderão sentir motivação para a 

aprendizagem em Inglês, tornando-se mais críticos, argumentativos e terão oportunidades de 

emitir opiniões acerca dos problemas que envolvem o seu contexto de vida, com possibilidades 

de mudar e transformar o mundo no qual estão inseridos.  
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: MARIA LURDES KASSIANO  

Orientador: Anelise Copetti Dalla Corte - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Atividades lúdicas como forma de motivação em sala de aula de Língua Inglesa. 

Tema: A Didática do Ensino da Língua Estrangeira Moderna 

Palavras-chave: Lúdico; motivação; Língua Inglesa 

Resumo: Este projeto tem como objetivo criar condições, através de atividades lúdicas, para que 

alunos do 6º ano sintam-se mais motivados a aprender a Língua Inglesa. Desta forma, espera-se 

despertar o interesse dos alunos em relação à Língua-alvo por meio de jogos e dinâmicas, fazer 

com que vivenciem experiências de comunicação e desenvolvam a sua autonomia em relação ao 

processo de ensino/aprendizagem de Língua Estrangeira. As atividades lúdicas permitem ao 

educando uma ação educativa que ajuda a estabelecer relações e interações que satisfaçam 

suas necessidades pessoais e sociais. Por meio de jogos e brincadeiras os alunos interagem e 
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trocam conhecimentos de forma produtiva. Para a criança, o brincar é a atividade principal do dia. 

Ela é importante, pois fornece o poder de tomar decisões, expressar sentimentos e valores, 

conhecer a si, aos outros e o mundo, partilhar, expressar sua individualidade e identidade por 

meio de diferentes linguagens. O professor, ao aplicar um jogo em sala de aula, deve antes de 

tudo conhecê-lo, sabendo assim as suas regras, para, então, jogar com os alunos. As atividades a 

serem trabalhadas na intervenção de que trata este projeto serão jogos, dinâmicas e brincadeiras 

diversas. Além disso, os alunos serão estimulados a produzirem seus próprios jogos, melhorando, 

com isso, a interação e, consequentemente, as práticas linguísticas em sala de aula. 

Basearemos-nos em autores como Brenelli (1996), por exemplo, além dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira e das Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: MARIA LURDES KASSIANO  

Orientador: Anelise Copetti Dalla Corte - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Atividades lúdicas como forma de motivação em sala de aula de Língua Inglesa. 

Tema: A Didática do Ensino da Língua Estrangeira Moderna 

Palavras-chave: Lúdico; motivação; Língua Inglesa 

Resumo: Este projeto tem como objetivo criar condições, através de atividades lúdicas, para que 

alunos do 6º ano sintam-se mais motivados a aprender a Língua Inglesa. Desta forma, espera-se 

despertar o interesse dos alunos em relação à Língua-alvo por meio de jogos e dinâmicas, fazer 

com que vivenciem experiências de comunicação e desenvolvam a sua autonomia em relação ao 

processo de ensino/aprendizagem de Língua Estrangeira. As atividades lúdicas permitem ao 

educando uma ação educativa que ajuda a estabelecer relações e interações que satisfaçam 

suas necessidades pessoais e sociais. Por meio de jogos e brincadeiras os alunos interagem e 

trocam conhecimentos de forma produtiva. Para a criança, o brincar é a atividade principal do dia. 

Ela é importante, pois fornece o poder de tomar decisões, expressar sentimentos e valores, 

conhecer a si, aos outros e o mundo, partilhar, expressar sua individualidade e identidade por 

meio de diferentes linguagens. O professor, ao aplicar um jogo em sala de aula, deve antes de 

tudo conhecê-lo, sabendo assim as suas regras, para, então, jogar com os alunos. As atividades a 

serem trabalhadas na intervenção de que trata este projeto serão jogos, dinâmicas e brincadeiras 

diversas. Além disso, os alunos serão estimulados a produzirem seus próprios jogos, melhorando, 

com isso, a interação e, consequentemente, as práticas linguísticas em sala de aula. 

Basearemos-nos em autores como Brenelli (1996), por exemplo, além dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira e das Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: MARILIZA FATIMA RAVANELLI SABBI  

Orientador: ROSE MARIA BELIM MOTTER - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Blog e aulas de Lingua Inglesa - Por que não? 

Tema: A Tecnologia no Ensino de Língua Estrangeira 

Palavras-chave: Lingua Inglesa; Aprendizagem; Blog educativo. 

Resumo: Este artigo pretende demonstrar os resultados do trabalho desenvolvido durante dois 

anos de estudos no Projeto PDE, na disciplina de Língua Inglesa, com o Projeto de 

Implementação “Blog e Aulas de Língua Inglesa – Por que não?” que foi realizado no Colégio 

Estadual de Renascença – PR, com os alunos do nono ano, do ensino fundamental. Tendo o 

moviemaker “We are champions because we believe in dreams” como base de discussão sobre o 

tema esportes e superação, os alunos pesquisaram, produziram pequenos textos e criaram o blog 

News English Diaries, onde fizeram seus trabalhos relacionando esportes, superação e a Copa do 

Mundo de 2014. Este artigo se amparou nas teorias de estudiosos como Becker, Moran, Motter, 

Pavanatti, Gonçalves, Blood, Wolynec, Vieira dentre outros. Também discutir-se-á os principais 

pontos positivos e negativos enfrentados na Implementação do Projeto em questão. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: MARILIZA FATIMA RAVANELLI SABBI  

Orientador: ROSE MARIA BELIM MOTTER - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Blog e aulas de Lingua Inglesa - Por que não? 

Tema: A Tecnologia no Ensino de Língua Estrangeira 

Palavras-chave: Língua Inglesa; blog; esportes e superação. 

Resumo: O objetivo desta unidade didática é proporcionar ao aluno uma aprendizagem 

significativa, em que ele tenha a oportunidade de criar e interagir com a língua inglesa de uma 

forma em que não se priorize a decoreba e os exercícios mecânicos de gramática. Ao utilizarem-

se destas atividades estarão pensando, criando e recriando seu conhecimento. A metodologia 

utiliza será partindo de um movie  maker que tem como tema esportes e superação, desenvolver 

atividades de leitura, interpretação, estudo da língua e na sequência, a  criação de um blog com 

os alunos, fazendo com que participem ativamente da criação e da alimentação do mesmo, cujo 

tema será “esportes e superação”. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: MARISA APARECIDA PEDROSO THIMOTEO  

Orientador: Antonio Joao Teixeira - IES: UEPG 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: A presença das artes visuais no ensino da Língua Inglesa 

Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Língua Inglesa; Pinturas; Aprendizado 

Resumo: Há uma grande dificuldade em trabalhar-se a língua estrangeira moderna em turmas de 

ensino fundamental e médio. Com isso em mente, pensou-se na criação desta Unidade Didática, 

cujo objetivo é encontrar modos de trabalhar a Língua Inglesa através do gênero discursivo Artes 

Plásticas, por meio de obras de arte brasileiras, telas figurativas, pretendendo assim chamar a 

atenção dos alunos em uma aula mais participativa, interessante e incomum, pois a clientela 

escolar pouco conhece sobre a arte brasileira. De início, serão conduzidas discussões sobre a 

obra apresentada, isto é, conversações sobre o autor, o período, o estilo, a relevância e serão 

feitas comparações com telas estrangeiras. A seguir, será exposto o conteúdo referente à 

disciplina e assim serão trabalhadas as habilidades de leitura, escrita e oralidade. Com a arte no 

ensino da Língua Inglesa, o aprendizado se fará de forma contextualizada, integrada e 

relacionada a outros conhecimentos, o que traz em si o desenvolvimento de capacidades 

essencialmente formadoras, à medida que instrumentalizam e estruturam o pensamento do aluno. 

Dessa forma, a Unidade Didática desenvolver-se-á a partir de materiais didáticos característicos 

do gênero discursivo “obras de arte brasileiras”, os quais fundamentam este projeto. Espera-se 

que os alunos se interessem pela língua inglesa, aprendam-na e, ao mesmo tempo, valorizem a 

cultura local.  
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: MARISA APARECIDA PEDROSO THIMOTEO  

Orientador: Antonio Joao Teixeira - IES: UEPG 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A presença das artes visuais no ensino da Língua Inglesa 

Tema: Gêneros discursivos gêneros textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Língua Inglesa; Pinturas; Aprendizado 

Resumo: Observa-se grande dificuldade em trabalhar a língua estrangeira moderna em turmas 

de ensino fundamental e médio. Portanto, o objetivo desta Unidade Didática é encontrar meios de 

trabalhar a Língua Inglesa através do gênero discursivo Artes Plásticas, por meio de obras de arte 

brasileiras, telas figurativas, pretendendo assim chamar a atenção dos alunos para uma aula mais 

participativa, interessante e incomum, pois a clientela escolar pouco conhece sobre a arte 

brasileira. Iniciar-se-á através de discussões sobre a obra apresentada, o autor, período, estilo, 

relevância e comparações com telas estrangeiras, e a seguir será exposto o conteúdo referente à 

disciplina, trabalharando as habilidades de leitura, escrita e oralidade. Desenvolver-se-á a partir 

de materiais didáticos característicos do gênero discursivo “obras de arte brasileiras”, os quais 
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fundamentam este projeto. Espera-se que os alunos interessem-se pela língua inglesa, 

aprendam-na e valorizem a cultura local.  
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: MARISE BRUNET  

Orientador: Elizabeth Pazello - IES: UTFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O uso das histórias em quadrinhos para o ensino de inglês nos 6ºs anos. 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula. 

Palavras-chave: Alunos; História em quadrinhos; Ensino de Inglês; Prática didática. 

Resumo: O uso das histórias em quadrinhos para o ensino de inglês pode estimular o estudante 

à leitura, especialmente aqueles que se encontram no 6º ano. As histórias em quadrinhos são um 

estilo comunicativo, humorístico, espontâneo e descontraído e podem potencializar a 

aprendizagem da língua inglesa como contexto de prática social e cultural. Levando em conta 

esses aspectos, o presente artigo mostra os resultados alcançados com as atividades produzidas 

na unidade didática levada a efeito nas turmas dos sextos anos do Colégio Estadual Professor 

Mário Brandão Teixeira Braga, localizado em Piraquara, PR. Conclui-se que as histórias em 

quadrinhos são um excelente instrumento para a prática didática e os alunos mostraram-se muito 

estimulados para as aulas.  
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: MARISE BRUNET  

Orientador: Elizabeth Pazello - IES: UTFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O uso das histórias em quadrinhos para o ensino de inglês nos 6ºs anos. 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula. 

Palavras-chave: HQs; Ensino de Língua Inglesa; Interdisciplinaridade; Campanha Educativa. 

Resumo: As atividades produzidas na presente unidade didática pretendem abordar o gênero 

textual história em quadrinhos (HQs) com o objetivo de estimular o estudante à leitura, 

interpretação e produção de textos. Como as HQs são de estilo comunicativo humorístico, 

espontâneo e descontraído, parte-se do pressuposto de que a leitura, interpretação, compreensão 

e (re) produção de HQs pode potencializar a aprendizagem da língua inglesa como contexto de 

prática social e cultural, com a finalidade de propiciar uma abordagem didático-pedagógica 

criativa para a aquisição de vocabulário e compreensão da mensagem, com apelo crítico e 

reflexivo. Tendo em vista que as histórias em quadrinhos versam sobre uma ampla diversidade de 

temas que, - se enfocados a partir de uma abordagem educativa - seguramente correspondem às 

necessidades de cada área do conhecimento, propõe-se neste projeto uma abordagem 

interdisciplinar entre Inglês, Português, Ciências e Arte, desenvolvendo, inclusive, uma Campanha 

Educativa de Higiene Pessoal e Prevenção de Doenças. É desta maneira que o trabalho em 
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conjunto das quatro disciplinas pode subsidiar e proporcionar bases contextuais e discursivas 

para o conhecimento referencial unido a conscientização de temas atuais, já que o intercâmbio de 

informações possibilita diferentes estratégias de interação com o material durante o processo de 

ensino e aprendizagem, sobretudo o gênero H.Q. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: MARISTELA BERTOLDI  

Orientador: NELZA MARA PALLU - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Ensino e Aprendizagem de Língua Inglesa: a Importância de Temas Transversais. 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula. 

Palavras-chave: temas transversais; aprendizagem de inglês; cultura. 

Resumo: A aprendizagem da Língua Inglesa deve contribuir para o processo educacional como 

um todo, propiciando maior consciência sobre o funcionamento da língua materna e sobre nossa 

própria cultura e a escola deve ser o espaço para a socialização de conhecimentos, tornando 

nossos alunos cidadãos críticos, atuantes e conhecedores dos espaços em que estão inseridos. 

Desta forma, este projeto, caracterizado pela temática dos temas transversais no processo de 

ensino-aprendizagem de Língua Inglesa, tem como objetivo trabalhar a importância da temática 

da cultura afrodescendente, através da interdisciplinaridade. A Proposta visa contribuir para o 

processo educacional, despertando a curiosidade, o respeito e o interesse pela busca desse 

conhecimento, tendo como embasamento teórico os seguintes autores: Bakhtin, Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1998), Diretrizes Curriculares (2008), Chauí, Meurer, Désirée Motta Roth, 

Pallú (2013), Pimentel, Possas e Totis. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: MARISTELA BERTOLDI  

Orientador: NELZA MARA PALLU - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Ensino e Aprendizagem de Língua Inglesa: a Importância de Temas Transversais.  

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula. 

Palavras-chave: Temas transversais; Aprendizagem de Inglês; Cultura 

Resumo: A aprendizagem da Língua Inglesa deve contribuir para o processo educacional como 

um todo, propiciando maior consciência sobre o funcionamento da língua materna e sobre nossa 

própria cultura e a escola deve ser o espaço para a socialização de conhecimentos, tornando 

nossos alunos cidadãos críticos, atuantes e conhecedores dos espaços em que estão inseridos. 

Desta forma, este projeto, caracterizado pela temática dos temas transversais no processo de 

ensino-aprendizagem de Língua Inglesa, tem como objetivo trabalhar a importância da temática 

da cultura afrodescendente, através da interdisciplinaridade. A Proposta visa contribuir para o 

processo educacional, despertando a curiosidade, o respeito e o interesse pela busca desse 
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conhecimento, tendo como embasamento teórico os seguintes autores: Bakhtin, Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1998), Diretrizes Curriculares (2008), Chauí, Meurer, Désirée Motta Roth, 

Pallú (2013), Pimentel, Possas e Totis. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: MARLENE APARECIDA PARRALES  

Orientador: NELZA MARA PALLU - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Gêneros Discursivos voltados à cultura alimentar norte-americana 

Tema: Gênero Discursivos, Leitura, Produção Textual e Oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Gênero discursivo; Alimentação; Fast-food. 

Resumo: Partindo-se da dificuldade didática de se ensinar uma Língua estrangeira nas escolas, o 

objeto de estudo desse trabalho correspondeu ao incentivo ao conhecimento de outra cultura, no 

caso a norte-americana, através da realização de uma pesquisa comparativa entre a alimentação 

brasileira e a norte-americana voltadas ao fast-food. Por meio do paralelo entre essas duas 

culturas, verificou-se as diferenças e qualidades da pirâmide alimentar em ambas. Assim, durante 

o Programa de Desenvolvimento Educacional-PDE (2013), em Língua Inglesa, organizou-se uma 

sequência didática sobre esse tema envolvendo os alunos do oitavo ano do ensino fundamental 

da escola Estadual Antônio Franco Ferreira da Costa-E.F., em Formosa do Oeste, PR. Este 

trabalho, além do contato cultural e da discussão sobre os padrões alimentares atuais, propiciou o 

desenvolvimento das quatro habilidades linguísticas: leitura, oralidade, escrita e análise linguística 

a partir do trabalho com os gêneros discursivos que promovem a alimentação: as receitas e as 

propagandas em países de Língua Inglesa, como os norte-americano. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: MARLENE APARECIDA PARRALES  

Orientador: NELZA MARA PALLU - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Gêneros Discursivos voltados à cultura alimentar norte-americana 

Tema: Gênero Discursivos, Leitura, Produção Textual e Oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Gênero discursivo; alimentação; fast-food 

Resumo: A partir da realidade educacional que aponta para a dificuldade de se ensinar uma 

língua estrangeira nas escolas, o objeto de estudo desse trabalho é o incentivo a conhecer uma 

outra cultura, no caso, a norte americana. Dessa forma organizou-se uma sequência didática 

envolvendo os alunos do oitavo ano do ensino fundamental da escola Estadual Antonio Franco 

Ferreira da Costa-E.F. O mesmo contabilizará trinta e duas aulas que serão ministradas no 

primeiro semestre de 2014. A metodologia adotada nessa sequência pedagógica prevê: o 

desenvolvimento das quatro habilidades linguísticas, a análise linguística, a exploração dos 

gêneros discursivos, a realização de pesquisa sobre alimentação brasileira e norte americana 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_lem_artigo_marlene_aparecida_parrales.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_lem_pdp_marlene_aparecida_parrales.pdf


voltada ao fast-food. Objetiva-se fazer um paralelo entre as duas culturas, para assim verificar as 

diferenças e qualidades alimentares través da pirâmide alimentar. Os resultados dessa sequência 

serão apresentados na sala de aula em uma mostra cultural, e publicado em um blog, construído 

pela turma. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: MARLI GERMANO LIBRELATO  

Orientador: Raquel Cristina Mendes de Carvalho - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: LIÇÕES DE MORAL E ÉTICA COM A TURMA DO SMILINGÜIDO NAS AULAS DE LEM - 

INGLÊS 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula. 

Palavras-chave: Moral e Ética. Língua Inglesa. Gêneros Textuais. Histórias em Quadrinhos. 

Linguística Sistêmico Funcional. 

Resumo: A problemática relacionada à moral e ética é um dos grandes dilemas enfrentados na 

escola. A transmissão de valores deve ser considerada como um dos mais importantes caminhos 

a ser seguido para que haja a valorização da educação. Sem a transmissão de valores humanos 

universais, não se forma cidadãos éticos e preparados para uma vida em sociedade. O respectivo 

artigo visa auxiliar na questão de moral e ética direcionada a alunos do sexto ano, redirecionando 

a realidade escolar, provocando mudanças, conscientização e aprendizado. Para tanto, o objetivo 

principal do estudo foi promover o desenvolvimento da cidadania através de Histórias em 

Quadrinhos (HQs) em LI que viabilizassem a discussão sobre o bom convívio social, além de 

promover uma reflexão sobre a apropriação de conhecimentos básicos dentro dos direitos 

humanos e da cidadania, mudança de valores, atitudes e postura. A partir da concepção de 

Halliday et al (1978, apud HEBERLE, 2005) em que o uso da linguagem em qualquer 

circunstância é um recurso que poderá favorecer positivamente atitudes e pontos de vista e, por 

meio da Linguística Sistêmico Funcional (LSF) de Halliday (1994) como ferramenta da análise do 

discurso, foi possível voltar a atenção para a dimensão paradigmática da linguagem, com ênfase 

na produção de sentidos localizada na cultura e na história.  
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: MARLI GERMANO LIBRELATO  

Orientador: Raquel Cristina Mendes de Carvalho - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: LIÇÕES DE MORAL E ÉTICA COM A TURMA DO SMILINGÜIDO NAS AULAS DE LEM - 

INGLÊS 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula. 

Palavras-chave: Língua Inglesa; História em Quadrinhos; Moral e Ética 

Resumo: Aproveitar-se do ensino de LEM para conscientizar o educando sobre valores 
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primordiais ao bem estar social contribui à busca do saber, do motivar-se pela Língua Inglesa (LI) 

e propicia o bom relacionamento tanto em sala de aula como em todos os segmentos da 

sociedade. Sabendo da necessidade de se trabalhar o ensino da LI de forma dinâmica e 

diferenciada, concluiu-se que as Histórias em Quadrinhos (HQs) mais especificamente da Turma 

do Smilingüido, são ferramentas de interesse comum e atrativas ao aluno podendo contribuir para 

o ensino-aprendizagem da LEM-Inglês.  
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: MARLI VERONICA BRANIAK  

Orientador: Silvio Tadeu de Oliveira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Aprendendo a Língua Inglesa com Filmes de Animação: uma ideia animada. 

Tema: Estudo da Linguística aplicada e da Linguística Aplicada 

Palavras-chave: Língua Inglesa; Filmes de Animação; Motivação; Diálogo.  

Resumo: O presente artigo apresenta a sistematização das atividades desenvolvidas no âmbito 

do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), da Secretaria de Estado da Educação do 

Paraná (SEED/PR), durante os anos de 2013/2014 e vinculado a Universidade Estadual do Norte 

do Paraná (UENP) Campus de Jacarezinho. O Projeto de Intervenção Pedagógica cujo tema: 

Aprendendo a Língua Inglesa com Filmes de Animação: uma ideia animada, e as atividades 

elaboradas durante a Produção de Material Didático foram implementadas em uma turma de 

alunos do 8º ano do ensino fundamental do Instituto de Educação Estadual de Londrina-PR. Com 

foco na oralidade apresentada nos diálogos dos personagens animados, o referido projeto 

proporcionou o trabalho com o gênero filmes de animação e através das atividades desenvolvidas 

por meio de trechos de filmes de animação; estudos sobre a animação; elaboração de diálogos e 

produção de algumas animações, foi possível identificar os benefícios e as contribuições que este 

trabalho trouxe para o ensino da língua inglesa para tais alunos, bem como, a superação das 

dificuldades deles na aprendizagem da língua em foco, a motivação e o interesse dos mesmos 

através dos desafios lançados durante a realização das atividades diversificadas e diferenciadas.  
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: MARLI VERONICA BRANIAK  

Orientador: Silvio Tadeu de Oliveira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Aprendendo a Língua Inglesa com Filmes de Animação: uma idéia animada. 

Tema: Estudo da Linguística aplicada e da Linguística Aplicada 

Palavras-chave: Língua Inglesa; Filmes de Animação; Motivação; Diálogo 

Resumo: Tendo em vista os inúmeros problemas que a escola pública apresenta, como por 

exemplo, a falta de interesse e motivação de uma grande parte dos alunos, faz-se necessária a 

reavaliação do(a) professor(a) em suas práticas pedagógicas. Diante desse cenário, entendemos 
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que, motivar e conscientizar os alunos sobre a importância de se aprender uma língua estrangeira 

é de suma importância e cabe ao professor o papel de motivador. Baseada nas teorias do Círculo 

de Bakhtin, que propõe o ensino de línguas por meio de gêneros textuais, esta unidade didática 

proporciona o trabalho com o gênero do meio midiático, Filmes de Animação. O objetivo geral 

deste material é viabilizar o ensino/aprendizagem da Língua Inglesa por meio do gênero Filmes 

de Animação, com foco na oralidade apresentada nos diálogos dos personagens animados. 

Tendo em vista que a concepção de língua, norteadora das discussões das Diretrizes Curriculares 

Orientadoras do Estado do Paraná da disciplina de Língua Estrangeira Moderna é a sócio 

interacionista, e porque reconhecemos nela a natureza social da linguagem e o caráter dialógico e 

interacional da língua, defende-se aqui a idéia de ensinar a língua inglesa por meio de uma 

abordagem centrada no conteúdo estruturante Discurso como Prática Social.  
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: MARTA BATATA  

Orientador: Sandra Maria Coelho de Souza Moser - IES: UEM 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Gramática pela gramática ou gramática contextualizada? 

Tema: A Didática do Ensino da Língua Estrangeira Moderna 

Palavras-chave: Gramática; Aprendizagem Significativa; Contextualização 

Resumo: Neste artigo apresentamos os resultados do projeto de intervenção: “Gramática pela 

Gramática ou Gramática Contextualizada?”, desenvolvido no contexto do Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE) que teve como proposta analisar uma apostila utilizada no 

Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de um Centro Estadual de Educação 

Básica de Maringá (CEEBJA), que oferta esta modalidade de ensino, propondo alterações para 

deixá-la mais interessante e mais próxima às necessidades dos alunos e da sua realidade. Nosso 

objetivo foi proporcionar aulas de Língua Inglesa mais significativas, que levassem em 

consideração o caráter tridimensional da gramática: forma – significado – uso. Os itens 

gramaticais e as atividades eram apresentados de maneira descontextualizada e sem significado 

para os alunos. Com a reformulação da apostila, verificamos que as atividades onde a gramática 

foi contextualizada, o uso da língua ficou mais significativo e a aprendizagem da Língua Inglesa 

foi mais positiva, pois os alunos encontraram sentido no que aprendiam e uma forma diferente de 

estudar, não vendo a língua apenas como um sistema de regras, como ela era apresentada na 

apostila utilizada.  
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Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: MARTA BATATA  

Orientador: Sandra Maria Coelho de Souza Moser - IES: UEM 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Uma Nova Abordagem para o Ensino da Língua Inglesa na EJA 

Tema: A Didática do Ensino da Língua Estrangeira Moderna 

Palavras-chave: língua inglesa; aprendizagem significativa; uso 

Resumo: Observando o ensino da língua inglesa na sala de aula, constatamos que ele não está 

dentro das novas propostas de ensino. Consideramos o caráter forma e esquecemos do uso e do 

significado da língua. Este projeto apresenta uma proposta de alterações na apostila 3 do Ensino 

Médio da Educação de Jovens e Adultos deixando-a mais interessante, proporcionando aos 

alunos aulas de língua inglesa mais significativas, que levem em consideração o caráter 

tridimensional da gramática: forma – significado – uso. Os alunos farão atividades que permitirão 

o aprendizado da forma da língua mais contextualizado e não fragmentado. Espera-se que o 

aluno encontre sentido na língua que estuda e não realize atividades de forma mecânica, vendo-a 

apenas como um sistema de regras. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: Estratégias de Leitura em Língua Inglesa com 9º ano do Ensino Fundamental - uma 

proposta interdisciplinar com diferentes gêneros discursivos 

Tema: Gêneros Discursivos 

Palavras-chave: Leitura; Estratégias; Língua Inglesa; Gêneros Textuais. 

Resumo: Este artigo focou na habilidade da leitura, que merece ser ensinada como uma 

habilidade fundamental na aprendizagem da língua inglesa, de forma dinâmica e contextualizada, 

para torná-la mais significativa, pois o inglês tem se tornado cada vez mais importante como meio 

de comunicação, tanto dentro como fora da sala de aula, devido à necessidade de comunicação 

mundial, em diversas áreas de conhecimento, para divulgação de informações científicas ou 

relacionadas à tecnologia, a negócios, ou mesmo para interação entre os indivíduos. Assim 

propõe-se a abordagem de vários gêneros textuais e atividades diversificadas nas aulas de língua 

estrangeira para oportunizar aos alunos a possibilidade de usar diferentes estratégias de leitura, 

com o intuito ajuda-los a dar sentido ao que leem. . Neste contexto, foram apresentadas 

estratégias e procedimentos para desenvolver a habilidade da leitura em língua inglesa 

especificamente no Ensino Fundamental. Primeiramente, foi apresentado por que ler em inglês é 

importante e por que a motivação, tanto intrínseca quanto extrínseca, interfere no ensino da 

leitura. Em seguida, foram apresentadas estratégias de leitura que podem proporcionar ao aluno 

motivos para ler em inglês que vão além da mera decodificação de palavras. O objetivo foi dar 

suporte para o aluno ler e entender um texto em língua inglesa. Depois disso, foi descrito os 
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temas desenvolvidos, levando em consideração o interesse, os conhecimentos, a realidade dos 

alunos e a autenticidade dos textos. Por fim, foi aplicadas estratégias para que os alunos 

desenvolvessem a habilidade da leitura nas aulas de língua inglesa de forma que pudessem usar 

efetivamente o 
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Título: Estratégias de Leitura em Língua Inglesa 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual 

Palavras-chave: Estratégias de Leitura; Gêneros textuais; leitura; Língua estrangeira 

Resumo: Na tentativa de buscar abordagens viáveis e significativas que facilitem o aprendizado 

de língua inglesa, pretende-se apresentar estratégias de leitura que capacitem os alunos a 

desenvolverem a habilidade de leitura, usando vários gêneros textuais em favor da construção do 

conhecimento da referida língua estrangeira. O objetivo deste material é capacitar os alunos com 

estratégias de leitura que possam proporcionar-lhes o entendimento de que a leitura é uma 

habilidade de construção de conhecimento e ferramenta de prática social, e não apenas uma 

atividade escolar fragmentada ou de mera decodificação de palavras. Para a elaboração deste 

caderno serão utilizados textos de vários gêneros, que sejam comuns à vivência dos alunos. As 

estratégias de leitura serão selecionadas e aplicadas de acordo com as características que cada 

gênero possui e que possam tornar as atividades que serão propostas mais atrativas e ao mesmo 

tempo desenvolver a habilidade da leitura como fonte de informação, de prazer e de 

conhecimento.  
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Etapa: Artigo 

 

Título: A AQUISIÇÃO DA LÍNGUA INGLESA NO SEXTO ANO DE UMA ESCOLA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula. 

Palavras-chave: Aquisição da Língua Inglesa; Estudantes do sexto ano; Escola Pública. 

Resumo: O presente artigo versa sobre o processo de aquisição da Língua Inglesa no sexto ano 

em uma escola pública do município de Três Barras do Paraná. O desejo de fazer esse estudo 

ampara-se no fato de que os estudantes deste município somente começam a ter contato com a 

língua estrangeira a partir do sexto ano do Ensino Fundamental, o que representa uma 

discrepância no aprendizado do idioma em relação àqueles que já possuem essa disciplina nos 

anos iniciais. O estudo teve a finalidade de compreender o processo de aquisição do idioma 
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estrangeiro nesta faixa etária a fim de oferecer condições para que o estudante desse ano escolar 

perceba que a Língua Inglesa propicia aproximação com outras culturas e a interação com o outro 

no mundo globalizado. Dessa forma, as atividades fomentadas no trabalho realizado priorizou a 

aquisição da Língua Inglesa de forma diferenciada, atendeu suas necessidades reais e 

proporcionou aprendizagem significativa, de maneira simples, gradativa, por meio de interações 

discursivas entre professor e aluno e aluno com aluno, tendo a ajuda das tecnologias digitais. 

Portanto, a aquisição da Língua Inglesa é um processo de assimilação natural e fruto de interação 

em situações reais de convívio humano, onde o aluno participa como sujeito ativo, desenvolvendo 

familiaridade com a sonorização da língua, sua estruturação e seu vocabulário, ampliando 

também a aptidão comunicativa e o reconhecimento de valores culturais de forma lúdica e com o 

auxílio das tecnologias disponíveis no contexto escolar. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: NADIA ADRIANA HARTWIG  

Orientador: ROSE MARIA BELIM MOTTER - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A aquisição da Língua Estrangeira-Inglês- no 6º ano em Escola Pública no município de 

Três Barras do Paraná-PR 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula. 

Palavras-chave: Aquisição da Língua Inglesa; Estudantes sexto ano; escola pública. 

Resumo: Esta proposta de estudo tem a finalidade de desenvolver material que auxilie a 

aquisição da Língua Inglesa no sexto ano de forma diferenciada, atendendo suas necessidades 

reais, acolhendo os estudantes e proporcionando-lhes aprendizagens significativas com o auxílio 

das tecnologias. Objetiva-se um trabalho focado nas práticas de oralidade, predominando a 

compreensão auditiva, propiciando ao educando a familiarização com o som do novo idioma. 

Deste modo a aquisição da Língua Inglesa acontecerá de forma natural, gradativa, por meio de 

interações discursivas entre professorXaluno e alunoXaluno e com o auxílio da tecnologia digital, 

visto que durante esse processo o educando desenvolverá familiaridade com a parte sonora da 

língua estrangeira. É a oportunidade de entrar em contato com fonemas diferentes e semelhantes 

aos da língua materna, sua estruturação e seu vocabulário, desenvolvendo a competência 

comunicativa e o reconhecimento de diferentes valores culturais. Portanto, as atividades 

presentes nesta Unidade Didática pretendem facilitar a aquisição da Língua Inglesa nos sextos 

anos e promover as relações pessoais no sentido de valorizar sua identidade e a do outro, 

oferecendo assim condições para que a criança do sexto ano perceba que a Língua Inglesa 

propicia aproximação com outras culturas e a interação com o outro no mundo globalizado.  
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Etapa: Artigo 

 

Título: Fábula como subsídio para a formação de leitores e para o resgate de valores éticos e 

morais.  

Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Gênero fábula. Abordagem de Ensino. Formação discursiva. 

Resumo: Este trabalho expõe o projeto desenvolvido para o Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE/2013, do Estado do Paraná, com o propósito de contribuir com o processo de 

ensino-aprendizagem de língua inglesa. Faz-se, também, um relato da implementação Didático-

Pedagógica desenvolvida em uma turma de sétimo ano do Ensino Fundamental, séries finais, do 

Colégio Estadual Humberto de Campos – Ensino Fundamental, Médio e Profissional-(EFMP). 

Partindo-se da questão “O que fazer para sensibilizar os alunos quanto a importância das 

contribuições da disciplina Língua Inglesa para a formação do aluno?”, desenvolveu-se um 

trabalho apoiado no gênero textual fábula, por se acreditar que é uma forma agradável de 

despertar o interesse do aluno para a aprendizagem da língua inglesa, por ser uma narrativa curta 

e conhecida pela maioria deles, e por proporcionar oportunidades de reflexão sobre as atitudes 

dos sujeitos nos seus grupos sociais. Deste modo, entendeu-se que a aprendizagem pode 

contribuir para a formação de um cidadão crítico, capaz de analisar as suas condutas sociais e a 

perceber a importância destas para a vida em sociedade. Neste contexto de ensino, almeja-se, 

também, ampliar o conhecimento sobre o uso da linguagem (os recursos discursivos) e as 

características estruturais do gênero textual fábula. Com esse intuito procurou-se encontrar 

alternativas metodológicas que pudessem motivar os aprendizes à aprendizagem, e 

contribuíssem para melhorar o contexto de ensino-aprendizagem da língua inglesa. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Fábula como subsídio para a formação de leitores e para o resgate de valores éticos e 

morais 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Gêneros textuais; Leitura e interpretação textual; Oralidade. 

Resumo: A produção desta unidade didática pedagógica tem a preocupação de buscar 

alternativas possíveis para auxiliar nas dificuldades que afetam a formação dos alunos em sala de 

aula. O Projeto de Intervenção Pedagógica, Fábulas como subsídio para a formação de leitores e 

para o resgate de valores morais e éticos, surge da preocupação docente com as dificuldades que 

os alunos têm quanto à leitura, interpretação e compreensão de vocabulário, bem como em 

função do constatado desinteresse pela aprendizagem da língua inglesa. Por essa razão, 
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desenvolver-se-á um estudo sobre o gênero literário Fábula, em razão de ser uma narrativa curta 

e muito conhecida da maioria dos alunos, a qual pode viabilizar o acesso à aprendizagem de 

língua inglesa e, também, ampliar o conhecimento sobre aspectos linguístico-discursivos deste 

gênero. Visa, também, resgatar valores importantes nas relações interpessoais na sociedade, 

desempenhando, assim, a função social esperada do processo de ensino-aprendizagem de 

línguas. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: A aquisição de vocabulário através de jogos digitais nas aulas de Língua Inglesa 

Tema: A Tecnologia no Ensino de Língua Estrangeira 

Palavras-chave: Motivação; Jogos Digitais; Objetos de Ensino-Aprendizagem Digitais; Língua 

Inglesa 

Resumo: Neste artigo é relatada a implementação do projeto intitulado “A aquisição de 

vocabulário através de jogos digitais nas aulas de Língua Inglesa”, o qual se propôs a verificar a 

importância dos jogos on-line como fator importante na motivação dos alunos para a 

aprendizagem do idioma. O projeto foi desenvolvido em uma escola pública na cidade de 

Cascavel/PR, no Colégio Estadual Brasmadeira no período de contraturno, ocorrendo no 

laboratório de informática da escola, e foi aplicado aos alunos de 6º ano. Os jogos propostos 

foram selecionados a partir de conteúdos pertinentes ao primeiro bimestre, os quais são 

relevantes para a aquisição de vocabulário, uma vez que é o primeiro contato que o aluno tem 

com a Língua Inglesa na escola regular. Cada aluno dispôs de um computador para jogar e 

interagir com os colegas. Desta maneira, todos puderam exercer os comandos solicitados nos 

jogos a fim de concluírem as fases estipuladas nos jogos. Durante o projeto, observou-se que os 

jogos despertam a curiosidade e motivam os alunos para a aprendizagem, tornando as aulas mais 

atrativas, alcançando um bom aproveitamento escolar.  
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Título: A aquisição de vocabulário através de jogos digitais nas aulas de Língua Inglesa 

Tema: A Tecnologia no Ensino de Língua Estrangeira 

Palavras-chave: Língua Inglesa; Jogos Digitais ; Motivação; Vocabulário  

Resumo: Este projeto tem como objetivo desenvolver uma Unidade Didática para proporcionar a 

aquisição e a ampliação do vocabulário da Língua Inglesa através de jogos digitais. Serão 

aplicadas atividades online no Laboratório de Informática aos alunos de 6º ano no período de 
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contraturno.Pretende-se estimular a compreensão e o envolvimento no processo de 

aprendizagem da Língua Inglesa e despertar o interesse dos alunos com atividades que 

promovam a descontração e a motivação em um ambiente diferente da sala de aula. O foco 

principal será o uso do vocabulário sob uma perspectiva de interação baseada em alguns teóricos 

da linguagem. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: GÊNERO TEXTUAL NOTÍCIA: UMA PROPOSTA DE TRABALHO PARA O ENSINO E A 

APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA 

Tema: Gêneros discursivo, leiutura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Língua Inglesa; Gênero Textual; Notícias Virtuais 

Resumo: De acordo com as DCE (2008), o ensino da LI deve ser capaz de contribuir para que o 

aluno faça uso da língua de forma significativa em situações de comunicação, produção e 

compreensão dos textos verbais e não verbais, e desta forma contribua para a inclusão social 

numa sociedade diversa e complexa. Portanto, o objetivo principal deste projeto foi trazer para o 

ambiente da sala de aula gêneros textuais diversos, para além dos textos postos pelo livro 

didático público. Como neste caso, o processo de ensino e aprendizagem da LI ocorreu por meio 

do estudo de 03 Notícias online, e 02 Gêneros periféricos Cartuns nas formas escrita e oral, 

retiradas dos diversos meios de comunicação da esfera jornalística existentes na rede da Internet 

para alunos de um terceiro ano do Ensino Médio do período noturno do Colégio Estadual Vila 

Guaíra, no município de Goioerê, NRE de Goioerê. De forma que o estudo com este Gênero 

partiu da exploração do conhecimento do senso comum dos alunos para a apropriação do 

conhecimento científico por meio do desenvolvimento sócio cultural e sócio linguístico com o 

estudo das características de tal Gênero, o estilo linguístico discursivo, o estudo da gramática, 

incentivando-os à leitura crítica de mundo por meio da discussão dos diversos temas abordados, 

que contribuiu para a produção textual dos alunos e para a inclusão digital com a orientação para 

o uso correto das ferramentas tecnológicas para fins didáticos de aprendizagem. O embasamento 

teórico foi pautado na teoria sócia discursiva apontada pelas DCE (2008), em Bakhtin (2003), 

Bronckart 
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Título: GÊNERO TEXTUAL NOTÍCIA: UMA PROPOSTA DE TRABALHO PARA O ENSINO E A 

APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA 

Tema: Gêneros discursivo, leiutura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Ensino Aprendizagem; Língua Inglesa; Gênero Textual Notícias Virtuais; 

Tecnologia; Teoria Sócio Discursiva 

Resumo: Este Projeto tem a proposta de trabalhar o processo de ensino e aprendizagem da 

Língua Inglesa, por meio de uma unidade didática composta por atividades que contemplem o 

ensino do gênero textual notícia, veiculado pelos diversos meios de comunicação da esfera 

jornalística existentes na Rede de Internet ou no Portal Dia a Dia para os alunos do Ensino Médio 

do CEEBJA Goioerê. O gênero proposto será abordado na forma escrita e oral com o foco de 

estudo no desenvolvimento do conteúdo temático, que contará com o auxílio de outros gêneros 

periféricos para contribuir com a discussão, texto e contexto social e o momento histórico; a 

abordagem da estrutura composicional do texto, o LEAD com os 5 W e o corpo da notícia; e o 

estilo linguístico discursivo próprios do gênero. Para tanto, aliaremos o uso das ferramentas 

tecnológicas existentes nas Instituições Públicas de Ensino; como Portal Dia a Dia, Laboratório de 

Informática, TV Multimídia, Internet, e o uso do software Jclic. O embasamento teórico está 

pautado na teoria sócia discursiva apontada pelas Diretrizes Curriculares da Educação (2008), em 

Bakhtin (2003), Bronckart (2007) e, Marcuschi (2008), que defendem o ensino de línguas por meio 

do trabalho com o gênero textual. Dessa maneira, o principal objetivo do projeto é formar o aluno 

leitor crítico de mundo, com conhecimento significativo dos conteúdos trabalhados na Língua 

Inglesa, que seja capaz de reconhecer e interagir com o gênero estudado, e aprender a utilizar as 

ferramentas tecnológicas e as redes sociais para auxiliá-lo no desenvolvimento do seu 

conhecimento científico 
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Etapa: Artigo 

 

Título: Refletindo sobre uma proposta para o ensino de Língua Inglesa no 6º ano com uso da 

ferramenta Jclic. 

Tema: A Didática do Ensino de Língua Estrangeira Moderna 

Palavras-chave: Lúdico; motivação; jogos virtuais; 

Resumo: Devido a tantos desafios com que os professores das escolas públicas tem se 

deparado nos últimos anos é de grande importância que o ensino de Língua Estrangeira Moderna 

se torne cada vez mais atrativo e significativo por meio de práticas que possam motivar os alunos, 
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despertando o interesse por essa aprendizagem. Assim, este artigo tem como objetivo apresentar 

os resultados obtidos pela implementação de um projeto de intervenção pedagógica com 

emprego de jogos virtuais criados no software Jclic. Foi possível constatar com essa intervenção 

que a ferramenta tem potencial para promover aulas lúdicas e atrativas aos alunos, despertar 

conhecimentos sobre a língua-alvo presentes nos jogos virtuais, fornecer ferramentas de apoio ao 

ensino de língua inglesa, favorecer a tomada de decisão e potencializar o ensino de vocabulário 

sobre o ambiente escolar.  
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Jogos Virtuais: uma proposta para o ensino de Língua Inglesa no 6º ano. 

Tema: A Didática do Ensino da Língua Estrangeira Moderna 

Palavras-chave: Lúdico; motivação; jogos virtuais; Jclic 

Resumo: Este trabalho contempla atividades lúdicas em forma de jogos virtuais criados no 

software Jclic envolvendo vocabulário relacionado ao ambiente escolar e alguns conteúdos 

correspondentes ao 6º ano. A partir de resultados obtidos em avaliações e experiências do 

cotidiano nos anos anteriores foi possível constatar a necessidade do uso de materiais que 

tornem o ensino de Inglês mais atrativo e significativo nesse primeiro contato com a nova língua. 

Desta forma pretende-se intervir no processo de ensino-aprendizagem de língua inglesa por meio 

de práticas lúdicas virtuais e ampliar o conhecimento dos alunos sobre o vocabulário e o conteúdo 

em foco. Os recursos tecnológicos são uma realidade presente no cotidiano dos alunos e podem 

ser aproveitados como ferramentas eficazes de motivação e aprendizagem, promovendo a 

interação social no ambiente escolar.  
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Etapa: Artigo 

 

Título: A UTILIZAÇÃO DA MÚSICA COMO TEXTO BASE DA APRENDIZAGEM DA LÍNGUA 

INGLESA. 

Tema: GÊNEROS DISCURSIVOS , LEITURA, PRODUÇÃO TEXTUAL E ORALIDADE EM SALA 

DE AULA. 

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

Resumo: O presente artigo tem a finalidade de apresentar o trabalho intitulado “A utilização da 

música como texto base na aprendizagem de Língua Inglesa” que teve como objetivo incentivar o 

uso da música como ferramenta auxiliar na construção da aprendizagem significativa de uma 

língua estrangeira, destacando a sua importância no Ensino Médio. Ressalta-se que o 
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desenvolvimento do projeto teve a sua essencialidade nas atividades que despertam a percepção 

de que a música ajuda na aquisição da língua, melhora a pronúncia do aprendiz, como também, 

possibilita o contato cultural de diferentes épocas e diferentes povos através da linguagem 

estética. Desenvolve a capacidade criativa por meio da produção escrita digital tendo como base 

a música. Para que isso se efetivasse, foram possibilitadas condições didático-pedagógicas com 

experiências de leitura e escrita no espaço escolar, tendo como meta fazer a relação da língua e 

de seu uso. Para que os objetivos propostos fossem cumpridos, a professora aproveitou os 

conhecimentos que os alunos já tinham, permitindo um espaço onde eles pudessem compartilhar 

e confrontar com outros alunos suas ideias sobre relações afetivas, sobre o mundo em que está 

inserido, através da interação entre eles, com a natureza e a sociedade. Assim, o aluno pode 

fazer a relação do que aprendeu em sala de aula com suas atividades cotidianas, pela interação 

com o professor e seus colegas de classe. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: NILZA MARIA PIRES ROLDAO  

Orientador: ROSE MARIA BELIM MOTTER - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A UTILIZAÇÃO DA MÚSICA COMO TEXTO BASE DA APRENDIZAGEM DA LÍNGUA 

INGLESA. 

Tema: GÊNEROS DISCURSIVOS , LEITURA, PRODUÇÃO TEXTUAL E ORALIDADE EM SALA 

DE AULA. 

Palavras-chave: MÚSICA; ESCOLA; ENSINO-APRENDIZAGEM; LÍNGUA INGLESA 

Resumo: O trabalho intitulado “A utilização da música como texto base da aprendizagem de 

Língua Inglesa” tem como objetivo incentivar o uso desse gênero textual como ferramenta auxiliar 

na construção de uma aprendizagem significativa de uma língua estrangeira destacando a sua 

importância no Ensino Médio. Ressaltando que a implementação terá a sua essencialidade nas 

atividades que despertem a percepção que a música melhora a compreensão do idioma 

estrangeiro pelo aprendiz e por consequência a sua pronúncia. Esta forma de trabalhar a língua 

estrangeira possibilita o contato cultural do estudante com diferentes épocas e diferentes povos 

por meio da linguagem estética, lírica, sonora e visual e desta forma, desenvolver a capacidade 

criativa em Língua Inglesa através de produção escrita, de forma tradicional e também digital 

tendo como base a música. Para que isso se efetive, serão possibilitadas condições didático-

pedagógicas com experiências de leitura e escrita no espaço escolar, tendo como meta fazer a 

relação da língua de seu uso. Para que o ensino-aprendizagem possa cumprir com os seus 

objetivos, o professor irá aproveitar os conhecimentos que o aluno já tem de inglês, possibilitando 

um espaço onde ele possa compartilhar e confrontar com outros alunos suas idéias sobre 

relações afetivas, sobre o mundo que está inserido, através da interação entre si, com a natureza 

e a sociedade. Assim, o aluno fará a relação do que aprende em sala de aula com suas atividades 

cotidianas, pela interação com o professor e com seus colegas de classe. 
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Título: O gênero textual anúncio publicitário institucional: análise da práxis de Língua Inglesa em 

contra turno 

Tema: A tecnologia no uso da Língua Estrangeira Moderna 

Palavras-chave: Interacionismo Sociodiscursivo; Gênero textual; Sequência didática; 

Capacidades de linguagens. 

Resumo: As condições de ensino e aprendizagem em Língua Inglesa na escola pública, de modo 

geral, ainda são pouco favoráveis e são pautadas em abordagens tradicionais. Diante disso, este 

trabalho visa realizar um estudo mais aprofundado do gênero textual anúncio publicitário 

institucional (API), com duas temáticas denominadas de “adopt a pet” e “recycle”, direcionadas 

aos alunos do sexto ano do ensino fundamental. O objetivo é analisar a construção da sequência 

didática (SD) e os resultados obtidos na produção final dos alunos, ampliando a visão do 

estudante em relação ao mundo. Acredita-se que o conhecimento do gênero API promova 

interesse em desvelar o texto e a capacidade de análise em relação à compreensão e produção 

de textos verbais e não-verbais que são produzidos socialmente. Como metodologia, recorre-se à 

pesquisa-ação com um grupo de seis alunos que realizaram leitura produção e análise 

composicional do gênero, utilizando a SD numa concepção interacionista sociodiscursiva. 

(BRONCKART, 1999; 2006; 2008; DOLZ, NOVERRAZ, SCHNEUWLY, 2004). O modelo didático 

é condição sine qua non para a produção de uma sd, instrumento que possibilita a mobilização 

das capacidades de linguagem e que visa a autonomia do uso eficiente da língua. Os resultados 

deste trabalho foram vistos a encontrar caminhos para melhorar a qualidade de ensino em Língua 

Inglesa na escola, desenvolvendo duas SDS sobre o gênero, com o intuito de oportunizar a 

melhoria da aquisição das capacidades de linguagens dos alunos.  
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Título: Institutional Advertisement: Proposta de sequências didáticas para o ensino de Língua 

Inglesa. 

Tema: A Tecnologia no Ensino de LEM. 

Palavras-chave: Interacionismo Sociodiscursivo; Gênero textual; Sequência didática; 

Transposição didática. 

Resumo: Esta Unidade Didática (UD) apresenta um conjunto progressivo de atividades de 

compreensão e produção escrita, a partir de um corpus de textos do gênero Anúncio Publicitário 

Institucional (API). Encontram-se inúmeras dificuldades do ensino de língua inglesa na escola 

pública, dentre eles estão o ensino da gramática descontextualizada, e o texto fora do contexto. 

Portanto, trabalhar com gêneros textuais e sequências didáticas (SD), são instrumentos que 

ajudam o aluno a compreender melhor a linguagem em suas diferentes esferas e configurações 
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de utilização. A (SD) tem como objetivo desenvolver as capacidades de linguagem do aluno, por 

meio do uso de gêneros em tela e do enfoque nas temáticas adoção de animais de estimação e 

reciclagens de materiais. As atividades da SD são destinadas aos alunos do sexto ano, de uma 

escola pública situada na região periférica de Guarapuava-Pr. A partir deste proposto, pretende-

se apresentar mecanismos metodológicos para o ensino de LEM, conduzindo os alunos a 

refletirem sobre os aspectos contextuais, organizacionais e linguístico-discursivos dos anúncios, 

para que, desta forma, tornem-se pessoas críticas e transformadoras. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: A Música na Aquisição da Língua Inglesa 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula. 

Palavras-chave: música; língua inglesa; aprendizagem. 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo mostrar a importância de trabalhar com a música nas 

aulas de língua inglesa. A finalidade é propor uma alternativa de ensino para estimular e melhorar 

a aprendizagem dos alunos com relação à aquisição da língua inglesa de forma mais dinâmica e 

atrativa. Os objetivos foram: trabalhar o gênero textual música infantil, levando os alunos a 

aprenderem a falar, ouvir, ler e escrever em língua inglesa; incentivar o aluno a realizar as 

atividades através da música, focando na aquisição do vocabulário; adequar o ensino de língua 

inglesa, levando-o a expressar-se de forma individual e coletiva, considerando a realidade e o 

interesse dos alunos; promover um ambiente acolhedor, motivando o aluno a aprender; melhorar 

sua autonomia, levando-o a compreender a importância da língua inglesa. Como metodologia de 

pesquisa, fez-se, a princípio, uma pesquisa bibliográfica, buscando na literatura pertinente 

documentos que ajudassem a responder a problemática do tema escolhido. A pesquisa de campo 

foi realizada no Colégio Estadual de Renascença Padre José Júnior Vicente – Ensino 

Fundamental e Médio, na turma do 6º ano, com 26 alunos, onde os mesmos participaram de 

diversas atividades referentes ao conteúdo escolhido. Dessa forma, pode-se dizer que o trabalho 

com a música é uma nova maneira de adquirir conhecimento em língua inglesa, visando uma 

aprendizagem mais eficaz e significativa. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A Música na Aquisição da Língua Inglesa 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula. 

Palavras-chave: Leitura, gênero canção, língua inglesa. 

Resumo: O presente trabalho tem como proposta trabalhar a música em inglês abordando os 

conteúdos do 6º Ano do Colégio Estadual de Renascença Padre José Júnior Vicente – Ensino 

Fundamental e Médio. Este Projeto visa despertar o interesse pela aprendizagem da Língua 

Inglesa com os seguintes conteúdos: cores e alimentos presentes na pirâmide alimentar. 

Utilizando música será trabalhado uma unidade didática e as atividades contemplarão, listening, 

speaking, reading and writing, como também análise linguística destas letras musicais, de forma 

lúdica e divertida. 
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Título: O inglês na propaganda 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula. 

Palavras-chave: Palavras chave: propaganda, estrangeirismo, letramento crítico 

Resumo: Este artigo apresenta a síntese do projeto de intervenção intitulado “O inglês nas 

propagandas” desenvolvido em uma escola da rede pública paranaense. O objetivo deste trabalho 

é refletir sobre o uso do estrangeirismo nos textos publicitários como forma a estimular o interesse 

pelo aprendizado da língua inglesa. Para o trabalho aqui apresentado, o corpus é constituído de 

análise das produções e do resultado das atividades propostas durante as aulas. Com relação ao 

interesse pelo aprendizado embasei-me no letramento crítico como forma de estímulo ao 

conhecimento dessa língua, através do caráter interacionista da língua de acordo com Bakhtin. 
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Título: O inglês na propaganda 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula. 

Palavras-chave: propaganda, estrangeirismo, gênero textual publicidade 

Resumo: O gênero publicitário de certa forma aguça a curiosidade dos alunos, principalmente se 

a propaganda trata de assuntos relacionados aos seus interesses e o tema em questão, o 

estrangeirismo na propaganda, será abordado de forma a estimular o interesse pelo aprendizado 

da língua inglesa. Esta unidade didática explorará esses termos estrangeiros presentes nas 

propagandas veiculadas na mídia em geral como revistas de grande circulação no Brasil, 

comerciais de TV, layout de lojas, outdoors e folders, analisando o gênero textual propaganda e 

suas especificidades, além de despertar o senso crítico quanto à quantidade e qualidade dos 

produtos lançados no mercado.  
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Título: Repensando aulas de leitura em língua inglesa com base no letramento crítico 

Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: letramento crítico, ensino médio, bullying 

Resumo: Neste artigo, comento sobre o projeto de implementação pedagógica que desenvolvi na 

Escola Estadual Professor Francisco Zardo, em Curitiba - PR, nas turmas do 3° ano do Ensino 

Médio, no ano de 2014, com o objetivo de verificar como a perspectiva do letramento crítico 

poderia contribuir para o ensino da língua inglesa em escolas públicas. O letramento crítico 

implica uma série de princípios educacionais para o desenvolvimento de práticas discursivas de 

construção de sentidos, que incluem uma consciência de como, por que e segundo os interesses 

de quem, textos em particular podem funcionar. No projeto que elaborei, enfatizei a necessidade 

de um trabalho de compreensão de textos e produção textual mais efetivos, a partir de um 

entendimento da linguagem como prática social. Ao buscar textos para desenvolver minha 

unidade temática, mantive meu foco no tema de bullying, por se tratar de um assunto presente na 

vida dos alunos. Com o auxílio de recursos midiáticos, variados estilos de textos tais como games, 

músicas e reportagens, desenvolvi e coloquei em prática algumas atividades que levam em 

consideração a formação crítica dos alunos enquanto cidadãos que vivem, agem e interagem na 

sociedade. Entre os resultados da implementação de meu projeto posso citar a capacidade dos 

alunos compreenderem o sentido dos textos trabalhados, sem a necessidade de tradução do 

texto. Além disso, os alunos puderem ampliar seus conhecimentos em língua inglesa e utilizá-los 

para buscar melhor compreender a sociedade onde estão inseridos.  
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Título: Bullying 

Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Letramento critico, bullying, ensino médio 

Resumo: Considerando que vivemos em um mundo globalizado, é importante desenvolver aulas 

de leitura em língua inglesa na escola pública que não se restrinjam apenas aos aspectos 

linguísticos dos textos trabalhados, mas que também colaborem para a formação de cidadãos 

críticos. Esta Unidade Temática, portanto, tem o objetivo de exercitar o letramento crítico com 

base em uma questão relevante e presente na vida de muitos jovens: o bullying. As atividades 

planejadas para esta Unidade Temática buscam levar os alunos a refletirem sobre práticas de 

Bullying e suas consequências. Serão trabalhados textos, músicas, filmes e vídeos do youtube 

que proporcionarão aos alunos diversas oportunidades de entrar em contato com diferentes 

perspectivas em relação ao tema alvo. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: PAULA REGINA PERINI PIFFER  

Orientador: REGINA CELIA HALU - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O ensino da Língua Inglesa na EJA em uma perspectiva crítica dos novos letramentos 

Tema: Tecnologia e tecnologia educacional como recurso pedagógico no ensino de Língua 

Estrangeira Moderna, utilizando as ferramentas midiáticas e suas potencialidades para a 

produção de atividades pedagógicas. 

Palavras-chave: multiletramentos; ensino de língua inglesa; tecnologia 

Resumo: O desenvolvimento do projeto Ensino da Língua Inglesa na EJA em uma perspectiva 

crítica dos novos letramentos ocorreu no Centro Estadual de Educação Básica de Jovens e 

Adultos Ulysses Guimarães, no município de Colombo – PR, com alunos da EJA fase II individual 

(Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano), durante o primeiro semestre do ano letivo de 2014. O 

objetivo foi utilizar, assimilar e empregar a tecnologia como instrumento para a construção do 

conhecimento e auxílio no aprendizado da Língua Inglesa, tendo o embasamento nos 

multiletramentos. Fundamentou-se o trabalho subsidiado pelos trabalhos de Moran e Rojo. O 

material elaborado para a aplicação foi dividido em quatro etapas para facilitar a assimilação: 

“Let\'s watch!”, “Let\'s read now!”, “Let\'s check it!” e “Let\'s practise!”. A aprendizagem da língua 

foi apoiada com sucesso pela ação motivadora de empregar na aula os recursos tecnológicos 

com embasamento pedagógico adequado.  
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Título: O ensino da Língua Inglesa na EJA em uma perspectiva crítica dos novos letramentos 

Tema: Tecnologia e tecnologia educacional como recurso pedagógico no ensino de Língua 

Estrangeira Moderna, utilizando as ferramentas midiáticas e suas potencialidades para a 

produção de atividades pedagógicas. 

Palavras-chave: Novos letramentos; ensino de língua inglesa; motivação. 

Resumo: Na experiência de vivenciar o ensino da Língua Inglesa na EJA fase II – individual – há 

possibilidades de extrapolar a visão sociocultural através de ações rotineiras e suas relevâncias, 

englobando o conhecimento através do letramento social dos estudantes. Esta proposta de 

unidade didática visa auxiliar a compreensão do conhecimento de uma língua estrangeira no 

cotidiano, contrastando ações de rotinas pessoais e em sociedade, além de promover a interação 

inter e intrapessoal dos educandos para a ampliação dos multiletramentos. Para que o processo 

de ensino/aprendizagem tenha eficácia durante esta implementação será empregada uma 

metodologia dinâmica com o uso de materiais autênticos, equipamentos tecnológicos e recursos 

audiovisuais, além de realizar discussões críticas sobre os temas abordados. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: PAULO SERGIO AGUERA ALCOVA  

Orientador: Nerynei Meira Carneiro Bellini - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O uso pedagógico do blog: A socialização do conhecimento escolar dos alunos do 2º ano 

do CELEM (Centro de Línguas Estrangeiras Modernas) do Colégio Estadual André Seugling 

através da rede social virtual.  

Tema: Tecnologia e tecnologia educacional como recurso pedagógico no ensino de Língua 

Estrangeira Moderna. 

Palavras-chave: Blog; Socialização; Tecnologia. 

Resumo: Justificativa: A motivação do processo da prática do conhecimento adquirido no meio 

escolar através do auxílio de um blog. Obj Objetivo geral: Socializar o conhecimento adquirido 

através do recurso tecnológico do blog. Objetivos específicos: Desenvolver a produção de textos 

de diferentes gêneros na língua estrangeira espanhola, socializar o conhecimento de forma 

discursiva, aliar o uso das novas tecnologias ao aprendizado escolar e conhecimento de mundo e 

utilizar a ferramenta tecnológica do blog para aprimorar as habilidades de compreensão de leitura, 

oralidade, compreensão auditiva e escrita. Metodologia: Utilizar o blog como estratégia 

pedagógica de socialização, onde a produção de textos, a utilização de produções sincréticas e o 

desenvolvimento do conhecimento historicamente adquirido poderão ser trabalhados e 

transformados através do compartilhamento e reflexão do que foi aprendido e criar um ambiente 

virtual especialmente elaborado para a promoção da aquisição do aprendizado.  

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 
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Professor PDE: PAULO SERGIO AGUERA ALCOVA  

Orientador: Nerynei Meira Carneiro Bellini - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O uso pedagógico do blog: A socialização do conhecimento escolar dos alunos do 2º ano 

do CELEM (Centro de Línguas Estrangeiras Modernas) do Colégio Estadual André Seugling 

através da rede social virtual.  

Tema: Tecnologia e tecnologia educacional como recurso pedagógico no ensino de Língua 

Estrangeira Moderna 

Palavras-chave: Socialização; blog; conhecimento. 

Resumo: Justificativa: A motivação do processo da prática do conhecimento adquirido no meio 

escolar através do auxílio de um blog. Obj Objetivo geral: Socializar o conhecimento adquirido 

através do recurso tecnológico do blog. Objetivos específicos: Desenvolver a produção de textos 

de diferentes gêneros na língua estrangeira espanhola, socializar o conhecimento de forma 

discursiva, aliar o uso das novas tecnologias ao aprendizado escolar e conhecimento de mundo e 

utilizar a ferramenta tecnológica do blog para aprimorar as habilidades de compreensão de leitura, 

oralidade, compreensão auditiva e escrita. Metodologia: Utilizar o blog como estratégia 

pedagógica de socialização, onde a produção de textos, a utilização de produções sincréticas e o 

desenvolvimento do conhecimento historicamente adquirido poderão ser trabalhados e 

transformados através do compartilhamento e reflexão do que foi aprendido e criar um ambiente 

virtual especialmente elaborado para a promoção da aquisição do aprendizado.  
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: QUEILA HELIODORO DE SOUZA  

Orientador: MICHELE SALLES EL KADRI - IES: UEL 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Diversidade Cultural: uma proposta de ensino por meio do gênero música.  

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula. 

Palavras-chave: Música. Língua Inglesa. Aprendizagem. Diversidade. 

Resumo: O objetivo deste artigo é relatar resultados alcançados a partir de uma intervenção 

pedagógica realizada com alunos do terceiro ano do Ensino Médio, período vespertino do Colégio 

Estadual Arthur de Azevedo. A intervenção – parte do programa PDE -propôs o ensino e a 

aprendizagem da Língua Estrangeira Moderna-Inglês por meio da música. Este projeto trabalhou 

o tema Diversidade e Relacionamentos, abordando questões como: gênero, raça, cultura e 

religião. A música foi um instrumento de motivação para levar aos alunos assuntos que 

desenvolvam o espírito crítico, em que se formam sujeitos, corpos e identidades, fazendo da 

escola uma referência para o reconhecimento, respeito, acolhimento, diálogo e convívio com a 

diversidade. Na conclusão da intervenção foi possível constatar que a utilização da música para 

tratar deste tema foi um marco diferencial e motivador para uma aprendizagem mais consistente e 

significativa da língua-alvo. 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 
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Professor PDE: QUEILA HELIODORO DE SOUZA  

Orientador: MICHELE SALLES EL KADRI - IES: UEL 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Título: Diversidade Cultural: uma proposta de ensino por meio do gênero música. 

Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Gênero; música; diversidade; relacionamento; Língua Inglesa. 

Resumo: O presente projeto é uma das atividades exigidas pelo PDE (Programa de 

Desenvolvimento Educacional), que está voltado aos professores da educação básica do Estado 

do Paraná. Este trabalho tem como objetivo implementar intervenção pedagógica nas turmas de 

Ensino Médio com o uso de música , tanto para problematização da diversidade e relacionamento 

quanto para a motivação em Língua Inglesa, através de atividades que levarão a discussão e 

problematização dos assuntos levantados.Procurando desenvolver atitudes de sensibilidade, 

tolerância e compreensão diante da Diversidade. Uma vez que, hoje em dia o ensino de LI tem 

sido alvo de descontentamento por muitos professores e até muitos alunos, que mesmo sabendo 

da importância da LI, não se esforçam e são desmotivados em aprender outra língua. Desse 

modo, o trabalho com gênero música, envolverá novos significados para as aulas de LI, para que 

o aluno perceba que ao aprender uma nova língua podemos aprender com textos significativos e 

prazerosos, tentando despertar o interesse do aluno pelas atividades apresentadas e pelas aulas 

de Inglês. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: REGINA CELIA ZERGER GONCALVES  

Orientador: KARINE MARIELLY ROCHA DA CUNHA - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O Uso do Dicionário no Processo de Aprendizagem de Língua Estrangeira Moderna-Inglês 

na Educação de Jovens e Adultos 

Tema: A didática do ensino da Língua Inglesa 

Palavras-chave: Língua Inglesa; Dicionários; Leitura 

Resumo: Este artigo trata da intervenção pedagógica efetuada no CEEBJA-Poty Lazarotto, na 

cidade de Curitiba. O trabalho destina-se a capacitar o aluno da EJA na utilização do dicionário 

para a aprendizagem da Língua Inglesa, pois, acredita-se que se o aluno souber utilizar 

corretamente esse instrumento será capaz de trabalhar com todos os mais variados níveis de 

textos bem como interpretar os significados que eles carregam. A eja, enquanto modalidade 

educacional que atende aos educandos trabalhadores tem como finalidade e objetivo o 

compromisso com a formação humana e com o acesso à cultura geral, possibilitando ao 

educando a participação política nas relações sociais, com comportamento ético, através do 

desenvolvimento da autonomia intelectual e moral. 
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Professor PDE: REGINA CELIA ZERGER GONCALVES  

Orientador: KARINE MARIELLY ROCHA DA CUNHA - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O USO DO DICIONÁRIO NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DE LÍNGUA 

ESTRANGEIRA MODERMA-INGLÊS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

Tema: A didática do ensino da Língua Estrangeira Moderna 

Palavras-chave: EJA; aprendizagem; Inglês; dicionário 

Resumo: No contexto do ensino de Língua Estrangeira Moderna-Inglês para jovens e adultos, o 

uso do dicionário tem um papel fundamental para a aquisição do vocabulário. Esta unidade 

pedagógica, procura justificar o uso e a importância desse material podendo também ser 

considerado como material didático a ser usado e explorado amplamente. A unidade pedagógica, 

será implantada no CEEBJA-Poty Lazzarotto para Jovens e Adultos do Ensino Fundamental fase 

2, através das atividades propostas. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: REGINA FAVORIN MARTINS  

Orientador: Sandra Maria Coelho de Souza Moser - IES: UEM 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O Gênero Textual Música nas Aulas de Língua Espanhola. 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula. 

Palavras-chave: Língua Espanhola; Gêneros Discursivos, Música. 

Resumo: Este artigo final visa destacar a relevância do trabalho com o gênero textual música nas 

aulas de Língua Espanhola no Celem (Centro de Línguas Estrangeiras Modernas), enfatizando as 

práticas de leitura, oralidade e escrita, apresentando os resultados das pesquisas e da 

implementação da produção didático-pedagógica que possibilitaram o desenvolvimento das 

referidas práticas de forma significativa e dinâmica. Com este artigo final, esperamos contribuir 

para o enriquecimento do processo educativo da língua espanhola no Celem das escolas públicas 

do Paraná. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: REGINA FAVORIN MARTINS  

Orientador: Sandra Maria Coelho de Souza Moser - IES: UEM 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O Gênero Textual Música nas Aulas de Língua Espanhola. 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula. 

Palavras-chave: Língua Espanhola; Gêneros Discursivos, Música. 

Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica visa destacar a relevância do trabalho com o 
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gênero textual música nas aulas de Língua Espanhola no Celem (Centro de Línguas Estrangeiras 

Modernas), enfatizando as práticas de leitura, oralidade e escrita, buscando viabilizar a 

implementação de estratégias que possibilitem o desenvolvimento das referidas práticas de forma 

significativa e dinâmica. Com este trabalho, esperamos contribuir para o enriquecimento do 

processo educativo da língua espanhola no Celem das escolas públicas do Paraná. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: REJANE LOPES BITTENCOURT YUZAWA 

Orientador: Evanir Pavloski - IES: UEPG 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O Gênero conto de fadas em aulas de Língua Inglesa no Ensino Fundamental: Resgate do 

imaginário 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: conto de fadas; motivação; aprendizagem. 

Resumo: Resumo: Este artigo visa relatar o processo de Implementação do projeto “O gênero 

conto de fadas em aulas de língua inglesa no ensino fundamental: resgate do imaginário”, que foi 

desenvolvido em 2014, no 6º ano do Colégio Estadual João Paulo II localizado na cidade de 

Arapoti, Paraná, para atender as normas do PDE. A escolha desse tema foi motivada por 

observações feitas em aulas de Língua Inglesa neste Colégio. Para tal foram selecionados três 

contos: “Snow White and Seven Dwarfs, Beauty and the Beast and Puss in Boots”. O trabalho 

realizado permitiu que os alunos tivessem contato com as quatro habilidades: escutar, falar, ler e 

escrever, e por já conhecerem esses textos em língua Portuguesa ficou mais fácil e reconhecer 

sons, estruturas e ritmos diferente da Língua Inglesa. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: REJANE LOPES BITTENCOURT YUZAWA 

Orientador: Evanir Pavloski - IES: UEPG 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O Gênero conto de fadas em aulas de Língua Inglesa no Ensino Fundamental: Resgate do 

imaginário 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção testual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: conto de fadas; motivação; aprendizagem  

Resumo: A produção desta sequência didática deu-se pela necessidade de apresentar uma 

alternativa para motivar o processo de ensino-aprendizagem em Língua Inglesa com alunos do 6º 

ano do Ensino Fundamental através do resgate do imaginário. Trabalhar com o gênero textual 

conto de fadas e com materiais que propiciem ambientação e motivação com foco no 

desenvolvimento de listening. A aplicação desta sequência didática se dará por meio da audição e 

leitura dos contos de fadas “Snow White and the Seven Dwarfs”,” Beauty and the Beast”,”Puss in 

Boots” e também com trechos do filme Shrek como uma maneira para tornar as aulas mais 
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interessantes e atrativas.  
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: RITA BERNARDETE COUTINHO DAMASCENO  

Orientador: MICHELE SALLES EL KADRI - IES: UEL 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Developing Afro-American Culture in English Classes 

Tema: Gêneros Discursivos, Leitura, Produção Textual e Oralidade mem Sala de Aula 

Palavras-chave: : Biografia. Cultura brasileira. Conscientização. 

Resumo: O objetivo deste trabalho é relatar as experiências desenvolvidas no âmbito do 

programa PDE. A intervenção teve como objetivo oferecer condições para o desenvolvimento de 

consciência sobre a contribuição cultural afrodescendente e africana na formação da sociedade 

brasileira nas aulas de Língua inglesa, através de estudos sequenciais didáticos do gênero textual 

biografia. Mais especificamente, buscou-se contribuir para a conscientização dos alunos sobre a 

cultura afro-brasileira. A implementação proporcionou aos mesmos oportunidade de aprenderem 

vocabulários referentes ao tema, assim como possibilitou a leitura de biografias em Língua 

Inglesa, por meio da capacidade de aprendizagem de ação, discursiva e linguístico-discursiva, 

utilizando uma abordagem para o ensino de Língua Inglesa coerente com os documentos oficiais.  
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: RITA BERNARDETE COUTINHO DAMASCENO  

Orientador: MICHELE SALLES EL KADRI - IES: UEL 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Developing Afro-American Culture in English Classes 

Tema: Gêneros Discursivos, Leitura, Produção Textual e Oralidade mem Sala de Aula 

Palavras-chave: Africanidade; Biografia; Cidadania 

Resumo: Mesmo a lei 10639/2003 estar fazendo neste ano (2013) dez anos, pouco se tem 

trabalhado a cultura negra nas aulas de inglês. Conscientizar a comunidade escolar sobre a 

participação da cultura africana na construção histórica e cultural deste país constitui-se em 

premente necessidade. Assim, a presente produção didático-pedagógica objetiva fazer uso do 

gênero textual biografia como meio de aliar o estudo da cultura afroamericana e afrobrasileira com 

o ensino da língua inglesa. 
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Professor PDE: ROBERTA VIVIANI RODRIGUES DE ALMEIDA  

Orientador: Raquel Gamero - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
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Etapa: Artigo 

 

Título: A educação para a cidadania: contribuições da Língua Inglesa e das novas tecnologias de 

comunicação e informação 

Tema: A Tecnologia e suas linguagens no Ensino de Língua Estrangeira Moderna 

Palavras-chave: Língua Inglesa; Novas Tecnologias; Cidadania; Idoso 

Resumo: De acordo com experiências de professores, a prática do ensino de LEM tem se 

tornado um obstáculo devido a inúmeras razões, entre elas: grande número de alunos por turma, 

desmotivação em aprender, sistema de avaliação por notas, falta de materiais didáticos 

adequados, uso escasso de novas tecnologias, entre outros (MICCOLI, 2006). Nessa perspectiva 

as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) reforçam a ideia de que a função da 

disciplina de língua inglesa vai muito além do conhecimento linguístico, do ensinar um idioma 

estrangeiro, ao contrário, deve estar voltada a “cumprir outros compromissos com os educandos”, 

como o de “contribuir para a formação de indivíduos como parte de suas preocupações 

educacionais.” (BRASIL, 2006, p. 91). Com base nestes dados e experiências pessoais, surge a 

necessidade de um trabalho voltado à cidadania, onde o aluno, por intermédio das aulas de língua 

inglesa e do auxílio dos recursos tecnológicos, poderá ampliar seus conhecimentos e perceber a 

importância da obtenção de uma nova postura para o resgate da valorização pessoal e coletiva, 

contribuindo para a formação de um cidadão com condições de ser incluso no processo de 

globalização de forma mais crítica e consciente de suas atitudes perante a sociedade (BRASIL, 

2006). 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: ROBERTA VIVIANI RODRIGUES DE ALMEIDA  

Orientador: Raquel Gamero - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A educação para a cidadania: contribuições da Língua Inglesa e das novas tecnologias de 

comunicação e informação 

Tema: A Tecnologia e suas linguagens no Ensino de Língua Estrangeira Moderna 

Palavras-chave: Língua inglesa; novas tecnologias; cidadania; idoso 

Resumo: De acordo com experiências de professores, a prática do ensino de LEM tem se 

tornado um obstáculo devido a inúmeras razões, entre elas: grande número de alunos por turma, 

desmotivação em aprender, sistema de avaliação por notas, falta de materiais didáticos 

adequados, uso escasso de novas tecnologias, entre outros (MICCOLI, 2006). Nessa perspectiva 

as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) reforçam a ideia de que a função da 

disciplina de língua inglesa vai muito além do conhecimento linguístico, do ensinar um idioma 

estrangeiro, ao contrário, deve estar voltada a “cumprir outros compromissos com os educandos”, 

como o de “contribuir para a formação de indivíduos como parte de suas preocupações 

educacionais.” (BRASIL, 2006, p. 91). Com base nestes dados e experiências pessoais, surge a 

necessidade de um trabalho voltado à cidadania, onde o aluno, por intermédio das aulas de língua 

inglesa e do auxílio dos recursos tecnológicos, poderá ampliar seus conhecimentos e perceber a 

importância da obtenção de uma nova postura para o resgate da valorização pessoal e coletiva, 

contribuindo verdadeiramente para a formação de um cidadão com condições de ser incluso no 
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processo de globalização de forma mais crítica e consciente de suas atitudes perante a sociedade 

(BRASIL, 2006). 
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Etapa: Artigo 

 

Título: Let’s Read! Estratégia de leitura em Língua Estrangeira a partir do gênero textual HQs 

Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Leitura; Língua Inglesa; Gênero; Histórias em Quadrinhos.  

Resumo: O presente artigo apresenta os resultados da aplicação do projeto de intervenção 

pedagógica por meio de unidades didáticas, com vistas a incentivar a prática da leitura em língua 

inglesa a partir do gênero HQ. Prioriza-se melhorar a proficiência da língua na modalidade da 

leitura, visto ser esta a qual os alunos têm maior contato ao longo de sua trajetória como 

estudantes. O que se propõe é instrumentalizar os alunos para que auxiliados por um gênero 

facilitador possam realizar leituras em uma língua estrangeira, principalmente em ambientes 

virtuais e assim melhorar seus conhecimentos da língua inglesa. O proposto projeto também 

preconiza a socialização da presente pesquisa com os demais professores da rede estadual de 

ensino, por meio do Grupo de Trabalho em Rede. Buscou-se discutir os objetivos e metodologias 

nele apresentadas para que desse modo outros alunos experimentem essa prática e a mesma 

contribua no processo de ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira. Por meio da 

aplicação da sequência didática, pôde-se observar maior motivação dos alunos em efetuar 

leituras em língua estrangeira, consequentemente estes podem melhorar seus conhecimentos da 

língua em estudo, além de realizarem pesquisa e leituras em ambientes virtuais.  
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Let’s Read: Estratégia de leitura em língua Estrangeira a partir do gênero HQ 

Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Leitura; gênero; Histórias em Quadrinhos 

Resumo: O objetivo de desenvolver essa sequência didática é o de intensificar o contato com a 

leitura de textos em língua inglesa a partir de textos do gênero histórias em quadrinhos e tirinhas. 

Constatou-se que é raro encontrar esse material para realizar leituras utilizando esse gênero 

textual em inglês disponível na biblioteca escolar, ou em bancas de revistas. Como forma de 

oportunizar leituras de histórias em quadrinhos em língua inglesa optou-se em realizar pesquisas 
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em sites e blogs os quais veiculam esse gênero de leitura e dessa forma criar o habito pela leitura 

em ambiente virtual. Contudo pretende-se estudar as estruturas textuais específicas do gênero 

bem como fazer a transposição de outros gêneros textuais para o gênero histórias em quadrinhos. 

Pretende-se também utilizar recursos tecnológicos para transferir produções escritas para vídeos 

utilizando o programa video maker.  
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Etapa: Artigo 

 

Título: RÓTULOS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS: UMA PRÁTICA SOCIAL COM FOCO NA 

COMPREENSÃO TEXTUAL 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: : Interacionismo Sociodiscursivo; Ensino de gêneros; Compreensão Textual; 

Rótulos. 

Resumo: Este artigo visa a apresentar os resultados de uma proposta de intervenção pedagógica 

para o 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), com o objetivo de contribuir para o ensino e aprendizagem de Língua Inglesa com base 

em gêneros, com foco na compreensão textual do gênero rótulo de produtos alimentícios pelo 

trabalho com a linguagem como prática social. Nosso estudo fundamenta-se no documento das 

Diretrizes Curriculares para o Ensino de Línguas Estrangeiras Modernas do Estado do Paraná 

(DCE) (PARANÁ, 2008) para o ensino de línguas com base em gêneros textuais, na perspectiva 

interacionista sociodiscursiva (ISD) (BRONCKART, 1999/2007), no ensino de gêneros e nas 

capacidades de linguagem, (SCHNEUWLY E DOLZ, 2004; MACHADO E CRISTOVÃO, 2006; 

CRISTOVÃO, 2007, 2008, 2009), bem como em uma abordagem de sistematização de aulas 

baseada em três momentos, considerando-se os seguintes tipos de atividades: Pre-activity, While-

Activity e Post-Activity (UNDERWOOD, 1989, 1990; OXFORD, 1990). Dentre as práticas 

discursivas, optamos por trabalhar a compreensão de textos com foco no gênero textual rótulo de 

produtos alimentícios. Os resultados apontaram possíveis contribuições para uma maior 

compreensão do papel da Língua Inglesa e sua função social pelo reconhecimento do uso de 

estrangeirismos nos rótulos de produtos alimentícios e suas implicações para uma formação 

humana e social mais crítica e transformadora no sentido de entendermos melhor a qualidade dos 

produtos que consumimos. 
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Título: RÓTULOS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS: UMA PRÁTICA SOCIAL COM FOCO NA 

COMPREENSÃO TEXTUAL 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Interacionismo Sociodiscursivo; Ensino de gêneros; Compreensão Textual; 

Rótulos 

Resumo: Este trabalho fundamenta-se na proposta sugerida pelas Diretrizes Curriculares para o 

Ensino de Línguas Estrangeiras Modernas do Estado do Paraná (DCE) (2008) para o ensino de 

línguas com base em gêneros textuais. Além disso, ancoramos nosso trabalho na perspectiva 

sociointeracionista de linguagem oriunda do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) (BRONCKART, 

1999/2007), no ensino de gêneros e nas capacidades de linguagem, (SCHNEUWLY E DOLZ, 

2004; MACHADO E CRISTOVÃO, 2006; CRISTOVÃO, 2007, 2008, 2009), bem como em uma 

abordagem de sistematização de aulas baseada em três momentos, considerando-se os 

seguintes tipos de atividades: Pre-activity, While-Activity e Post-Activity (UNDERWOOD, 1989, 

1990; OXFORD, 1990). Dentre as práticas discursivas, optamos por trabalhar a Língua Inglesa 

com foco na compreensão de textos com o gênero textual rótulos , considerando a linguagem 

como prática social. Este projeto justifica-se na medida em que pode contribuir para uma maior 

compreensão do papel da Língua Inglesa e sua função social pelo reconhecimento do uso de 

estrangeirismos nos rótulos de produtos alimentícios e suas implicações para uma formação 

humana e social mais crítica e transformado para entender melhor a qualidade do que 

consumimos. 
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Título: PARÁBOLAS CONTEXTUALIZADAS: uma prática comunicativa eficiente dentro do ensino 

da língua inglesa 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula. 

Palavras-chave: Parábola, ética, discurso, estratégia pedagógica e prática comunicativa. 

Resumo: Este artigo apresenta a síntese do projeto de intervenção intitulado “Parábolas 

Contextualizadas” desenvolvido no 1º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Cidália Rebello 

Gomes – Paranaguá, PR. O projeto tem como objetivo o uso do gênero parábolas como recurso 

pedagógico de leitura, produção oral e escrita em língua Inglesa, os quais contribuem para a 

formação ética dos alunos tornando as relações mais humanas e solidárias no contexto escolar. 

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, 2002), a pesquisa etnográfica (GIL, 1987) e a pesquisa-ação 

(ANDALOUSSI, 2004). O nosso olhar sobre o que foi apresentado pautou-se nas considerações e 

reflexões dos seguintes autores: Bakhtin, 2006; Marcuschi, 2005; Bazerman, 2002; Garcia, 1999 e 

Vygotsky, 1988 no que se refere à língua como discurso. Ao término da aplicação de projeto 

constatou-se a relevância do ensino da língua inglesa por meio da melhoria das relações sociais, 
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prática de leitura do gênero parábolas, prática de produção de texto individual e coletivo, uso dos 

verbos no passado, reconhecimento de novos vocabulários e prática de oralidade.  
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: ROSEMARI LOPES DOS SANTOS  

Orientador: Alessandra da Silva Quadros Zamboni - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, 

Ciências e Letras do Paraná 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Parábolas Contextualizadas 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula. 

Palavras-chave: Parábola; ética; discurso; estratégia pedagógica; prática comunicativa.  

Resumo: O uso do gênero parábolas como estratégia pedagógica de ensino é uma forma de 

abordar de forma eficiente por meio de leitura, reflexão e interação questões morais e éticas 

fazendo com que o aluno se familiarize com elementos que lhes são comuns no cotidiano e se 

identifique com os temas apresentados. Como as narrativas terminam sem epílogo, ficará sob 

responsabilidade do aluno o desfecho final, o qual geralmente demanda reações concretas e 

imediatas, as quais contribuirão para a formação e construção de relações sociais mais humanas 

e solidárias entre os alunos. Este trabalho visa desenvolver a competência lingüística do aluno, 

por meio da leitura, organização textual, inferência lexical, produção oral e escrita em língua 

inglesa. Ainda identificar o uso de figuras de linguagem, analisar as características estruturais e 

simbólicas do gênero, e por fim discutir a maneira distinta de agir dos indivíduos diante de 

situações que requerem ações concretas de solidariedade e respeito mútuo.  
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Título: JOGOS COMO APOIO PEDAGÓGICO AO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA 

Tema: Gêneros Discursivos, leitura, produção textual. 

Palavras-chave: : Gênero discursivo Jogos; Língua Inglesa; Ludicidade; Motivação. 

Resumo: Neste artigo descrevemos e analisamos a implementação de jogos cognitivos em sala 

de aula como ferramenta de motivação e apoio pedagógico ao processo de ensino e 

aprendizagem da língua inglesa com alunos de um 7º ano do Ensino Fundamental do Colégio 

Estadual Dom Bosco localizado no município de Mariluz-PR. Trata-se de uma experiência de 

intervenção pedagógica que colocou aos alunos desafios, problemas e situações que possibilitam 

o aprendizado crítico de uma segunda língua. Com o embasamento teórico de autores como Lev 

Semenovitch Vygotsky (1989), além das atividades com o gênero de texto jogos, também 

trabalhamos gêneros periféricos, englobando leitura, análise textual e gramática contextualizada, 
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que possibilitou aos educandos a capacidade de aprendizagem crítica do idioma. 
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Título: JOGOS COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO PARA O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula. 

Palavras-chave: Jogos; Língua Inglesa; Gênero Textual. 

Resumo: Este trabalho é fruto do PDE e sua implementação está voltada para jogos em sala de 

aula, para o ensino de Língua Inglesa em um 7º ano do Ensino Fundamental de um Colégio 

Estadual como ferramenta de motivação e apoio pedagógico para a aprendizagem, com o intuito 

de levar os alunos a se defrontarem com desafios e problemas, onde buscarão soluções para as 

situações colocadas que possibilitarão aos mesmos a aquisição da segunda língua. Além das 

atividades com o gênero de texto “Jogos”, também serão trabalhados alguns gêneros periféricos, 

englobando leitura, análise textual e gramática contextualizada que possibilite aos alunos a 

capacidade de aprendizagem crítica do idioma. O embasamento teórico deste trabalho está 

fundamentado principalmente em Macedo (2000) e Vygotsky (1989). 
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Título: O lúdico como recurso pedagógico no aprendizado da Língua Inglesa 

Tema: A didática do ensino da Língua Estrangeira Moderna 

Palavras-chave: Atividades lúdicas. Ensino aprendizagem. Língua Inglesa; Motivação. Recursos 

didáticos. 

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

lúdico como recurso pedagógico no aprendizado da Língua Inglesa” em uma turma de sétimo ano 

do ensino fundamental, realizado no 1º semestre de 2014. Este trabalho faz parte do Programa de 

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

Ensino do Estado do Paraná em parceria com as Universidades Públicas Estaduais. O trabalho foi 

embasado por autores como Teixeira, Almeida, Nunes e outros acerca do lúdico. As atividades 

lúdicas foram elaboradas tendo como base o livro, Vontade de Saber Inglês, das autoras Mariana 

killner e Rosana Amâncio. Pode-se concluir, a partir dos resultados obtidos, que as atividades 

lúdicas bem dosadas e bem elaboradas motivam os alunos e eles se interessam mais pela 

aprendizagem de língua inglesa proporcionando um melhor desempenho deles.  
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Título: O lúdico com recurso pedagógico no aprendizado da Língua Inglesa 

Tema: A didática do ensino da Língua Estrangeira Moderna 

Palavras-chave: Atividades lúdicas; processo ensino aprendizagem; língua Inglesa; motivação 

Resumo: Percebe-se a falta de motivação e valorização por parte dos alunos frente aos estudos 

de uma maneira geral. Essa realidade acentua-se mais quando se refere ao aprendizado de uma 

língua estrangeira moderna, no nosso caso, língua inglesa. O projeto intitulado “O lúdico como 

recurso pedagógico no aprendizado da Língua Inglesa”, tem como objetivo proporcionar um 

processo de ensino aprendizagem de Língua Inglesa desafiador e significativo. O lúdico pode 

contribuir para uma assimilação dos conteúdos da língua, não apenas como um jogo, mas como 

um instrumento de motivação e exposição do aprendiz ao conhecimento da língua Inglesa. O 

projeto de intervenção baseia-se no pressuposto de que a atividade de sala de aula pode ser mais 

competitiva e interessante e o aluno possa tornar-se mais interessado na assimilação de 

conteúdo e vocabulário. Certo que, os jogos e as brincadeiras não constituem por si só a 

aprendizagem em si, porém através do lúdico, os alunos conseguem interagir mais entre si, 

considerando que nas atividades lúdicas eles estão mais expostos as situações de acertos, erros, 

conversação, ajuda, competição, etc..., e vivenciando tudo isso pode estimular a concentração 

para o aprendizado. 
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Título: FÁBULAS: UM INCENTIVO À LEITURA 

Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Fábulas; Leitura; Interação 

Resumo: Este artigo vem mostrar os resultados obtidos após alguns meses de trabalho de 

implementação do projeto intitulado “O incentivo ao hábito da leitura em língua inglesa: um 

trabalho com fábulas”. O objetivo deste projeto foi incitar no aluno o gosto pela leitura, 

especificamente com o uso das fábulas, dentro da literatura. Para se alcançar a meta esperada foi 

utilizada três fábulas de Esopo, divididas em três módulos, sendo essas: “The Belly and The 

Members”, “The Dog and The Wolf” e “The Ant and The Grasshopper”. Cada módulo foi 

trabalhado com estratégias bastante diversificadas como: leituras das fábulas citadas e de 

gêneros periféricos, visualização de anúncios, atividades, debates sobre os temas liberdade, 

união, bullying, valorização de profissionais da música e preguiça. Trabalhando dessa forma, 
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pôde-se perceber o envolvimento do aluno a cada aula, adquirindo assim uma considerável 

mudança de hábito em relação à leitura, inserindo de alguma maneira essa prática em seu 

cotidiano. 
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Título: O incentivo ao hábito da leitura em Língua Inglesa: um trabalho com Fábulas. 

Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Leitura; fábulas; leitura de língua Inglesa 

Resumo: O objetivo deste trabalho é proporcionar aos alunos a possibilidade de aprenderem 

inglês por meio da leitura, mais especificamente com o gênero fábulas, dentro da literatura, pois 

todos sabemos que essa prática nas escolas púbicas não se constitui em uma atividade 

participativa e prazerosa por parte de nossos educandos, principalmente por não ser sua língua 

materna, além de tantos outros empecilhos a serem analisados. Esse gênero além de contribuir 

consideravelmente para a aprendizagem de nossos aprendizes, contribuirá para seu crescimento 

enquanto cidadão. 
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Orientador: Erica Fernandes Alves - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 

Mourão 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Conto de fadas: Do conto de fadas à realidade escolar 

Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: leitura; ensino de língua inglesa; conto de fada. 

Resumo: Este artigo é parte integrante do processo de formação continuada, através do 

Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, desenvolvido pela Secretaria de Educação do 

Estado do Paraná. O objetivo deste artigo é mostrar os resultados advindos da Implementação da 

Proposta de Intervenção Pedagógica: \"Do conto de fadas à realidade escolar: uma experiência 

de leitura” por meio do gênero textual conto de fadas “The Beauty and the Beast”, realizada no 

período de março a julho de 2014, no Colégio Estadual Cianorte – Ensino Fundamental, Médio, 

Normal e Profissional com os alunos do 3º ano A de Formação de Docentes de 2014.O projeto foi 

realizado com base na concepção de leitura crítica, com o intuito de apresentar uma proposta de 

trabalho, que vise colaborar para a redução das dificuldades na aquisição da leitura, por meio do 

gênero conto de fadas. Foram elaboradas atividades de intertextualidade de maneira lúdica, com 

outros gêneros periféricos, promovendo a interação do conhecimento científico e da imaginação 
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criativa dos alunos,fundamentado na proposta das DCE (2008) para o ensino de língua inglesa. 

Este material didático visou desenvolver uma proposta de trabalho, oferecendo aos educandos a 

oportunidade de conferirem seu entendimento de compreensão do uso da Língua Inglesa, para a 

compreensão linguística e cultural dentro da literatura por meio do gênero conto de fadas, 

orientando-os a buscarem e utilizarem as informações contidas nos contos, para desta forma 

despertar e desenvolver suas consciências crítica. 
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Mourão 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Do conto de fadas à realidade escolar: uma experiência de leitura 

Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Conto de fadas; leitura; língua inglesa 

Resumo: Constatando-se que os alunos apresentam dificuldades quanto às habilidades de leitura, 

principalmente na Língua Inglesa, há certa preocupação neste projeto no que tange o despertar 

do gosto e o interesse pela leitura de textos literários. Diante do exposto, o projeto em andamento 

propõe estudar, analisar, refletir por meio de leituras e pesquisas e apresentar uma proposta de 

trabalho que vise colaborar para a redução das dificuldades na aquisição da leitura, por meio do 

gênero conto de fadas. O gênero foi escolhido devido ao fato de privilegiar a fantasia, a 

imaginação, sem se distanciar completamente dos problemas que emergem dos relacionamentos. 

Fundamentando-se na proposta das DCE (2008) para o ensino de língua inglesa, este material 

didático visa desenvolver uma proposta de trabalho oferecendo ao educando a oportunidade de 

conferir seu entendimento de compreensão do uso da Língua Inglesa em sua compreensão 

linguística e cultural dentro da literatura por meio do gênero conto de fadas, orientando-o a 

localizar e utilizar as informações contidas nos contos, despertando assim sua consciência crítica. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: A IMPORTÂNCIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

Tema: A didática do ensino da língua estrangeira moderna 

Palavras-chave: Aprendizagem Significativa; Conhecimento Prévio; Ensino de Língua 

Estrangeira. 

Resumo: Nesse artigo relata-se a experiência de buscar a motivação dos alunos do 9º ano C do 

Colégio Estadual Frederico Guilherme Giese, em Piên, PR, nas aulas de inglês como língua 

estrangeira. Explorando o conceito da aprendizagem significativa que requer o uso de estratégias 

que partam do conhecimento prévio do aluno para uma aprendizagem prazerosa e eficaz, situou-

se o uso da linguagem nas ações habituais dos alunos. Através da exploração do meio em que 

vivem, tentou-se fazer com que os alunos percebessem a importância do autorreconhecimento 

como agentes ativos do processo de aprendizagem de uma língua estrangeira. Apresenta-se aqui 

a intervenção didática implementada com esses alunos a fim de descobrirem o grau da presença 

de língua inglesa em seu cotidiano.  
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A IMPORTÂNCIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

Tema: A didática do ensino da língua estrangeira moderna 

Palavras-chave: ensino; inglês; contextualização 

Resumo: O ensino de inglês baseado em trabalhar com palavras, textos contextualizados 

pretende situar o uso da linguagem nas ações habituais dos alunos. Por esse motivo, esta 

unidade didática partiu de uma pesquisa que visou a descobrir as reais necessidades dos alunos, 

explorando vocábulos encontrados em sua vida diária em que o inglês pode estar presente. Já 

que é grande a quantidade de objetos e situações ao nosso redor que trazem a presença de 

Língua Inglesa. 
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Professor PDE: SALETE DA SILVA  
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Etapa: Artigo 

 

Título: ORALIDADE EM LÍNGUA INGLESA na escola pública: desafio para ser discutido e 

enfrentado 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Abordagem Comunicativa; Input; Oralidade em Língua Inglesa. 

Resumo: Este artigo busca descrever e analisar as ações desenvolvidas no projeto “Competência 

Oral em Língua Inglesa: um desafio para a escola pública”, produzido para o Programa de 

Desenvolvimento Educacional 2013, destinado para alunos do 1º ano do Ensino Médio, do 

Colégio Estadual São Vicente de Paula, no município de Nova Esperança, no 1º semestre de 

2014. O projeto tratou dos problemas que permeiam as aulas de inglês, no que se refere ao 

ensino da oralidade, buscando alternativas para a superação destas dificuldades e para o 

desenvolvimento desta competência. Neste sentido, foi produzido um Caderno Pedagógico, 

composto por atividades que motivam a interação/comunicação, utilizando a língua inglesa, 

durante as aulas, oportunizando aos alunos o máximo de convivência com o idioma. Kawahara 

(2008), Santos (2011), Holden (2009) e Silva (2012), dentre outros pesquisadores, 

fundamentaram o projeto e este artigo, defendendo a importância de se trabalhar a oralidade e 

apregoando a necessidade de se oportunizar espaços planejados para a interação comunicativa. 

Após a descrição da implementação, são analisados dados da participação dos professores do 

GTR 2013, bem como de um questionário, endereçado aos alunos. Nas considerações finais, é 

apontada a necessidade de se repensar o ensino de inglês, bem como de se planejar espaços e 

atividades direcionados à prática da oralidade. Constatou-se que os alunos podem aprender 

inglês para a comunicação oral, se forem motivados para o desenvolvimento desta competência.  
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Competência Oral em Língua Inglesa: um desafio para a escola pública 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Língua Inglesa; Oralidade; Competência Comunicativa 

Resumo: A presente Produção foi concebida considerando a necessidade de se refletir e buscar 

alternativas para a superação das dificuldades que permeiam as aulas de Língua Inglesa, no que 

se refere ao ensino da oralidade. Neste sentido, percebemos que há uma dicotomia ao tratarmos 

do ensino deste idioma: argumentamos que é primordial aprendê-lo, porém, não estamos 

conseguindo ensiná-lo, efetivamente, aos nossos alunos, principalmente no que tange ao 

desenvolvimento da habilidade oral. Sendo assim, por meio deste trabalho, pretendo motivar 

meus alunos para a prática da comunicação oral, nas aulas de Língua Inglesa. Para tal, será 
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oportunizado a eles o máximo de convívio possível com o idioma em questão, por meio da 

proposta de atividades de interação, que visem à utilização efetiva da língua em foco. O uso de 

recursos e estratégias variadas, em que o aluno utilizará sua habilidade oral, possibilitará que ele 

compreenda que a competência comunicativa, em situações reais, envolve mais do que conhecer 

regras gramaticais e frases memorizadas; envolve a negociação de sentidos. É meu desejo, 

também, encorajar os professores a inserirem em seus planos de aulas atividades que 

oportunizem aos alunos o desenvolvimento das habilidades oral e auditiva, por meio de situações 

que promovam a interação destes com a língua inglesa, como parte de uma prática comunicativa. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: Gênero textual receita culinária: uma alternativa de ensinar e aprender língua inglesa.  

Tema: GÊNEROS DISCURSIVOS, LEITURA, PRODUÇÃO TEXTUAL E ORALIDADE EM SALA 

DE AULA 

Palavras-chave: Gênero textual; Receita culinária; Motivação. 

Resumo: De acordo com a Teoria Sociointeracionista a aprendizagem se faz por meio da 

interação social e intercâmbio de significados da zona de desenvolvimento proximal, ou seja, para 

Vigotsky, o professor deve estimular o potencial de cada aluno. Neste trabalho apoiamo-nos no 

quadro teórico-metodológico do Interacionismo Sócio Discursivo (ISD) desenvolvido por Bronckart 

(2009; 2006) e pesquisadores de Genebra (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004) para 

fundamentar as reflexões sobre sequência didática (SD) e nos estudos de BACKHTIN (2009; 

2003) a cerca de trabalho com o gênero discursivo. Neste trabalho desenvolvemos uma pesquisa 

social e aplicada de natureza qualitativa que se enquadra como pesquisa ação tendo como 

objetivo atribuir significados ao Gênero “Receita culinárias” para motivar e dar mais significado ao 

ensino aprendizagem de língua inglesa, priorizando uma melhor leitura para os alunos. Essa 

proposta de intervenção pedagógica foi desenvolvida no Colégio Estadual Paraná, na cidade de 

Loanda, estado do Paraná, Brasil. Os sujeitos de pesquisa foram os alunos do 8º ano do Ensino 

Fundamental. Os dados, para os resultados apresentados nesse artigo foram coletados durante a 

aplicação de uma sequência didática com o gênero textual receita culinária, bem como as 

discussões com o Grupo de Trabalho em Rede. 
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Título: Gênero textual receita culinária: uma alternativa de ensinar e aprender língua inglesa.  

Tema: GÊNEROS DISCURSIVOS, LEITURA, PRODUÇÃO TEXTUAL E ORALIDADE EM SALA 
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DE AULA 

Palavras-chave: Gênero textual; Receita culinária; Motivação. 

Resumo: O presente projeto apresenta dentre os diversos gêneros textuais, o gênero “receita 

culinária” que prioriza a leitura com uma intenção, ou seja, de ir além das instruções do modo do 

preparo de um prato. É assim que se dá a importância de trabalhar esse gênero em sala de aula, 

a fim de possibilitar a formação de um sujeito crítico que possa interpretar as especificidades do 

gênero em questão, bem como sua intencionalidade e, ao professor deliberar encaminhamentos 

de atividades e/ou ações, que envolva o estudo do gênero supracitado em aulas de Língua 

Inglesa. No estudo do gênero “receita culinária” será explorada a estrutura textual, e também, os 

conteúdos que se fazem presentes nesse gênero como os verbos no imperativo e os valores 

nutricionais. O público alvo para aplicação das atividades aqui proposta são alunos do 8º ano do 

Ensino Fundamental do Colégio Estadual Paraná da cidade de Loanda, estado do Paraná. O 

número estipulado para aplicação desta produção didática é de (32) trinta e duas aulas. Pretende-

se que o aluno utilize a língua Inglesa em situações de comunicação oral e escrita, participando e 

vivenciando com ações que lhes proporcionem interações individuais e coletivas, compreendendo 

o papel das línguas na sociedade e, consequentemente compreender significados sociais e 

historicamente construídos para transformações na prática social.  
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Etapa: Artigo 

 

Título: O GÊNERO AGENDA ESCOLAR: uma proposta de sequência didática em língua inglesa 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula. 

Palavras-chave: Gênero de Texto; Sequência Didática; Capacidades de Linguagem. 

Resumo: Este artigo apresenta os resultados obtidos por meio da pesquisa desenvolvida no ano 

de 2014, durante as aulas de Língua Inglesa, com alunos de um sexto ano do Ensino 

Fundamental da rede pública. Esta pretendeu investigar em que aspectos o procedimento da 

Sequência Didática poderia contribuir para efetivação do ensino por meio dos gêneros de texto, 

de forma a possibilitar o desenvolvimento das capacidades de linguagem dos alunos. Para tanto, 

tivemos como aporte teórico Bakthin (2003 e 2010), Bronckart (1999/2007), Dolz & Schneuwly 

(2004), Cristovão (2007 e 2008) e as Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do 

Paraná (2008). A análise e a discussão dos dados foram feitas a partir dos resultados obtidos por 

meio de questionários inicial e final, respondidos pelos alunos, com perguntas abertas e fechadas; 

das autoavaliaçoes inicial e final dos mesmos; das falas dos professores participante do Grupo de 

Trabalho em Rede (GTR) e das atividades desenvolvidas durante a intervenção. Os resultados da 

pesquisa apontam que o ensino e aprendizagem de Língua Inglesa, norteados pelos gêneros de 

texto, por meio do procedimento da Sequência Didática, parecem possibilitar a contextualização 

do ensino da língua alvo, bem como contribuir para o desenvolvimento das capacidades de 

linguagem do aluno, devido à sistematização e organização das atividades, ou seja, a 

continuidade e encadeamento das mesmas. Além disso, permite viabilizar a utilização de 

diferentes instrumentos de mediação. 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_fecilcam_lem_artigo_sandra_marcia_bonilha_pilla.pdf


 

Professor PDE: SANDRA MARCIA BONILHA PILLA  

Orientador: MARILEUZA ASCENCIO MIQUELANTE - IES: Faculdade Estadual de Ciências e 

Letras de Campo Mourão 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O GÊNERO AGENDA ESCOLAR: UMA PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA EM 

LÍNGUA INGLESA 

Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Gêneros de texto; Sequência didática, Agenda escolar; Capacidades de 

linguagem 

Resumo: Na tentativa de amenizar as lacunas existentes no processo de ensino e aprendizagem, 

no tocante as metodologias e ferramentas utilizadas, propomos nesta unidade didática um 

trabalho com o gênero de texto agenda escolar por meio de uma prática pedagógica conhecida 

como sequência didática (DOLZ & SCHNEUWLY, 2004), tendo como eixo norteador os 

fundamentos teórico-metodológicos do interacionismo sociodiscursivo - ISD (BRONCKART, 2007), 

bem como os estudos do círculo de Bakhtin. Este material tem como objetivo principal 

instrumentalizar os estudantes, do sexto ano, de Língua Inglesa para que eles sejam capazes de 

desenvolver suas capacidades de linguagem (ação, discursiva, linguístico-discursiva). Esperamos, 

também, que, por meio dessa proposta, eles possam associar as aulas de Língua Inglesa ao seu 

cotidiano e utilizar os conhecimentos adquiridos em situações reais de uso da referida língua. 
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Título: MÚSICA COMO ESTRATÉGIA DE LEITURA DA LÍNGUA INGLESA: UMA PROPOSTA 

PARA ALUNOS DO 8° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  

Tema: Gêneros discursivos, leitura,produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Ensino e Aprendizagem de Inglês; Leitura; Musicalidade. 

Resumo: A temática deste estudo foi centrada no aperfeiçoamento da leitura na língua inglesa 

vinculado ao PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional). A escolha da estratégia 

justificou-se pela possibilidade de contribuir para o aperfeiçoamento da leitura dos alunos. A 

metodologia foi pautada na abordagem da pesquisa-ação com intervenção junto aos alunos do 8º 

Ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Graciliano Ramos do município de Santa Helena 

- Paraná. O objetivo foi de proporcionar aos alunos oportunidades em sala de aula para uma 

comunicação harmônica a sua realidade, com base na exploração da leitura e da oralidade, 

expressa nas músicas produzidas em inglês. Este estudo evidencia o uso da música com sua 

textualidade, na linguagem inglesa, onde os alunos passam a ampliar seu conhecimento, levando-

os ao efetivo aprendizado de inglês por meio da Proposta Didático Pedagógica com a 

possibilidade de trabalhar diferentes estilos musicais, a leitura e a interpretação textual. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A Música como Estratégia de Leitura da Língua Inglesa: Uma Proposta para Alunos do 8° 

Ano do Ensino Fundamental. 

Tema: Gêneros discursivos, leitura,produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Língua Inglesa; música; leitura; escrita. 

Resumo: A Produção Didático - Pedagógica (PDP) aqui apresentada, é a implementação do 

Projeto do PDE 2013/2014, aplicada com alunos de 8° Ano do Ensino Fundamental da Escola 

Estadual Graciliano Ramos, do município de Santa Helena. Sendo abordado “A Música como 

Estratégia para Leitura da Língua Inglesa”, no aperfeiçoamento da leitura na Língua Inglesa (LI) 

através do gênero musical. O objetivo é proporcionar ao educando oportunidades em sala de aula, 

para uma comunicação harmônica a sua realidade. Assim essa PDP traz sugestões de atividades 

envolvendo o gênero textual música, voltada ao estilo musical romântico e Rock Pop, embasada 

na exploração da leitura e da oralidade, expressa nas músicas produzidas em inglês. Busca-se 

com essa PDP à promoção e a conscientização dos educandos que a leitura e a oralidade são 

estratégias essenciais no ensino e aprendizagem da LI, despertando no aluno o prazer pela 

leitura e a escrita através das atividades a partir das letras das músicas propostas. É preciso 

valorizar a leitura como fonte de informação e prazer utilizando-a como meio de acesso ao mundo 

do trabalho e de seu meio social. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: A interculturalidade na Copa do Mundo: Conscientização discursiva no uso da Língua 

Inglesa. 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula. 

Palavras-chave: interculturalidade; aquisição da língua inglesa; Copa do Mundo da FIFA. 

Resumo: Este artigo visa retratar alguns dos principais resultados alcançados ao longo do PDE - 

Programa de Desenvolvimento Educacional, principalmente os frutos didático-pedagógicos 

advindos da experiência da aplicação do projeto na sala de aula. Buscou-se aprofundar a 

conscientização dos alunos do 6º ano sobre a importância do domínio da língua inglesa nas 

relações interculturais e discursivas, neste caso, materializado pela “Copa do Mundo da FIFA”. 

Consideramos como objetivo desta investigação as possíveis formas de desenvolver e trabalhar a 

consciência sócio-histórica dos alunos em relação ao maior evento esportivo que realizar-se-ia no 

Brasil. Considerando que a escola desempenha o papel de elo entre a sua cultura e a cultura do 

outro buscamos fazer com que o aluno conhecesse e respeitasse as diversas culturas existentes. 

Constatamos ao longo dos anos que os alunos iniciam com ânimo e curiosidade em aprender 

uma nova língua cuja característica motivacional torna este momento bastante adequado à 

confirmação da Língua Inglesa como disciplina essencial na grade curricular. Concomitante aos 
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conhecimentos linguísticos buscamos valorizar a sua realidade, suas crenças, biografia e 

identidade. Com isso, o desafio da aprendizagem tornou-se mais significativo e prazeroso, pois 

por meio da interculturalização, o aprendiz pode perceber que a língua inglesa é real e concreta. 

A elaboração do material didático deu-se com embasamento na pesquisa bibliográfica cuja 

aplicabilidade foi discutida com os professores do GTR – Grupo de Trabalho em Rede. As 

contribuições e sugestões advindas destes colóquios on line foram bastante oportunas e 

determinantes na elaboração da sequência didática implementada na escola.  
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A interculturalidade na copa do mundo: conscientização discursiva no uso da Língua 

Inglesa 

Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula. 

Palavras-chave: interculturalidade, interdiscursividade, aquisição da língua inglesa, Copa do 

Mundo da FIFA. 

Resumo: Este projeto visa à conscientização dos alunos do 6º ano sobre a importância do 

domínio da língua inglesa nas relações interculturais e discursivas, neste caso, “A Copa do Mundo 

da FIFA”. E como trabalhar a consciência sócio-histórica dos alunos do Colégio Estadual do 

Campo em relação ao maior evento mundial que realizar-se-á no Brasil? Sendo assim, a escola é 

o elo entre a sua cultura e a cultura do outro, portanto o aluno precisa conhecer e respeitar as 

diversas culturas existentes. Esse é um desafio de que mesmo vivendo no campo, eles também 

fazem parte desse importante processo histórico. O desafio da aprendizagem poderá tornar-se 

mais prazeroso, pois por meio da interculturalização, o aprendiz perceberá que a língua inglesa é 

algo real e não fictício. Após a pesquisa bibliográfica que embasará todas as atividades, será 

elaborado o material didático que implementarei na escola através da sequência didática e 

discutido com os demais professores no Grupo de Trabalho em Rede (GTR). Em seguida 

analisarei os resultados obtidos para a elaboração do artigo científico. Sendo assim, cabe ao 

professor aproveitar esse contexto para demonstrar que a língua estrangeira é também uma 

oportunidade de intercâmbio cultural e alargamento das várias possibilidades de expressão e 

comunicação, sendo uma janela aberta para o mundo. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA:Tecnologia, 

ciberespaço e conhecimento 

Tema: A Tecnologia no Ensino de Língua Estrangeira 

Palavras-chave: Língua Inglesa; Tecnologia; Conhecimento; Autonomia; 

Resumo: A (r)evolução da tecnologia de informação e comunicação (TIC) causou mudanças em 

todos os setores da sociedade. Os reflexos dessa evolução têm sido percebidos também no 

campo educacional. As tecnologias estão, cada vez mais sendo admitidas no mundo escolar, 

levadas ou exigidas pelos estudantes. Nós, professores, não podemos ignorar a tecnologia que 

nos cerca. Se quisermos que nossos estudantes sejam cidadãos, que estejam dignamente 

inseridos na sociedade, que sejam autônomos, cabe a nós, professores, prepará-los 

intelectualmente e emocionalmente, cabe a nós inseri-los nesse ciber contexto, ensinando-os a 

filtrar todas essas informações, transformando-as em conhecimento ou, então, estaremos 

conduzindo-os a exclusão social. Desta forma este trabalho apresenta e analisa a aplicabilidade 

de estratégias e metodologias para incentivar o uso das ferramentas tecnológicas e assim 

despertar o gosto pelo estudo da Língua Inglesa de modo a promover o aprendizado significativo 

desta Língua, dentro e fora da sala de aula.  
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Professor PDE: SILVANA MARLEI BASEGGIO  

Orientador: BEATRIZ HELENA DAL MOLIN - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Who are you? Who am I? 

Tema: A tecnologia no Ensino de Língua Estrangeira 

Palavras-chave: Língua Inglesa; Conhecimento; Tecnologia. 

Resumo: Percebendo que a cada dia mais, nossos estudantes fazem uso dos meios tecnológicos, 

buscamos através desta proposta motivá-los para o uso adequado de ferramentas digitais e por 

meio delas a apropriação da língua estrangeira e a produção e a aquisição do conhecimento em 

Língua Inglesa. Está unidade didática traz, ao estudante, a possibilidade de, com a orientação do 

professor, ter autonomia na construção do conhecimento e também manifestar-se, opinar, 

interagir e posicionar-se criticamente sobre isso, num ambiente virtual (BLOG) criado 

especialmente para este fim. Propomos também Situações de Ensino Aprendizagem nas quais as 

produções dos estudantes serão feitas com recursos como editor de vídeo, editor de imagens, 

tendo como resultado final a criatividade dos destes. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: PROBLEMAS COM AS LEITURAS ESTUDANTIS E UMA PROPOSTA COM O GÊNERO 

TEXTUAL BIOGRAFIA: diagnóstico e intervenção com práticas de uso do gênero biografia em 

sala de aula 

Tema: Leitura 

Palavras-chave: leitura; gênero Textual; Biografia 

Resumo: Neste artigo, reforçamos a importância da leitura aos estudantes do Ensino 

Fundamental II, em especial ao 9º. ano, como objeto de investigação utilizando o Gênero Textual 

Biografia de forma a permear o ensino e aprendizagem de língua Inglesa nas práticas de uso 

(leitura e produção), o funcionamento da língua (análise lingüística), bem como, possibilitar uma 

reflexão interacional, como principal objetivo desta pesquisa. Os resultados da pesquisa revelam 

uma defasagem de leitura dos alunos em questão. Propomos porém com este gênero textual uma 

sequência de atividades para ajudar nessa defasagem. A escolha do gênero em questão foi 

devido à necessidade de trabalhar com os alunos “modelos de atitudes” de pessoas que podem 

influenciar positivamente a formação moral e cívica dos alunos, tendo como veículo divulgador a 

língua inglesa de forma a proporcionar uma interdisciplinaridade.  
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Gênero textual Biografia: uma proposta no ensino de língua inglesa 

Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Biografia; leitura; atividade 

Resumo: Este projeto, Gênero textual Biografia uma proposta no Ensino de Língua Inglesa, visa 

uma reflexão para a sala de aula sobre a leitura e o gênero Biografia. Com o objetivo principal de 

incentivar o aluno a uma leitura  
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Etapa: Artigo 

 

Título: O uso do cartoon nas aulas de Inglês: estímulo para a participação e aprendizagem 

Tema: Gêneros Discursivos 

Palavras-chave: cartoon; humor; leitura reflexiva; participação; aprendizagem 

Resumo: O presente artigo é resultado do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE -do 

Estado do Paraná, e expõe os principais aspectos da produção didático-pedagógica elaborada e 

implementada durante o desenvolvimento do processo educacional. Tal produção consta de uma 

Unidade Didática dividida em seis lições organizadas a partir da seleção de um gênero discursivo 

- o cartoon, com o propósito de observar em que medida o seu emprego poderia despertar a 

atenção dos alunos para as aulas de Língua Inglesa, suscitando discussões interessantes entre 

eles, estimulando sua participação e o desejo de estudar a Língua Estrangeira, bem como 

contribuísse para o processo de ensino-aprendizagem. Como principal fundamentação teórica 

deste trabalho utiliza-se Bakhtin (1997, 2002), as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná – 

DCE’s (2008), Pinto (2007) e Stam (1992). Acredita-se que por meio da prática da oralidade e da 

leitura do humor propiciada pelos textos e imagens que constituem os cartoons, as aulas de 

Inglês podem ganhar um novo enfoque que levarão os educandos a participarem mais e a 

compreenderem a língua como meio de interação social, de compreensão e de intervenção no 

mundo. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O uso do cartoon nas aulas de Inglês: estímulo para a participação e aprendizagem 

Tema: Língua Estrangeira Moderna 

Palavras-chave: Cartton; Leitura; Reflexão; Estímulo; Aprendizagem 

Resumo: RESUMO Esta Unidade Didática propõe um trabalho que instigue a participação do 

estudante e o motive para as aulas de Inglês, levando-o à pesquisa e à discussão, cujo foco será 

o desenvolvimento das práticas do uso da língua: leitura, oralidade e escrita. Para tanto, será 

empregado o gênero discursivo cartoon, presente em seis lições elaboradas a partir de tirinhas 

que abordarão temáticas consideradas relevantes para os alunos. As atividades que visam 

explorar os cartoons acontecerão em três momentos: pre-reading, reading e post-reading, e 

estimularão a oralidade, vinculada ao conhecimento de mundo do aluno, aliado ao saber científico 

e a questões linguísticas pertinentes; a finalização da Unidade contemplará a criação de textos 

pertencentes ao referido gênero pelos estudantes. Esta produção didático-pedagógica será 

fundamentada na perspectiva de gêneros discursivos tal qual preconizada por Mikhail Bakhtin, 

com a finalidade de levar o discente a entender que, conforme este pensador, a língua só existe 
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em função do uso que locutores e interlocutores fazem dela em situações de comunicação, sendo 

o constante processo de interação mediado pelo diálogo.  
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Etapa: Artigo 

 

Título: FORMAÇÃO DE LEITORES E ARTICULAÇÃO DE SABERES POR MEIO DE HISTÓRIAS 

EM QUADRINHOS (HQ) 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Abordagem de ensino de línguas; Gênero história em quadrinhos; Formação 

discursiva. 

Resumo: Este artigo teve como objetivo apresentar uma proposta para a formação de leitores e 

articulação de saberes por meio de histórias em quadrinhos (HQ). A intervenção pedagógica 

destinou-se aos educandos do 7º ano do Ensino Fundamental. Por meio de embasamento teórico 

relacionado ao gênero HQ, observando-se o ponto de vista de diferentes autores, oportunizando 

aos alunos ampla referência sobre o gênero. Estimulando diferentes formas de expressar sua 

criatividade no processo de leitura, interpretação e produção textual. Atividades foram 

desenvolvidas, oportunizando aos educandos compartilhar conhecimentos sobre o gênero 

estudado e a comunicar-se na língua alvo, como forma de delinear um contorno para a sua 

própria identidade linguístico-discursiva. Com o intuito de contribuir para a formação de alunos 

críticos e capazes de transformar o seu entorno social por meio da linguagem. A abordagem de 

ensino utilizada foi leitura e análise das HQ, explorando-se, primeiramente, os seus recursos 

semióticos as palavras chave do texto, e posteriormente, exploração do vocabulário e dos 

aspectos linguístico-discursivos. Como forma de valorizar a competência e criatividade, ao final do 

processo os educandos produziram suas próprias histórias para exposição à comunidade escolar. 

Utilizando-se metodologias diferenciadas, as quais promovem motivação e boas expectativas na 

realização das tarefas, obtiveram-se resultados significativamente positivos com esta proposta 

pedagógica, enriquecendo o conhecimento dos aprendizes, e também, melhorando o ambiente de 

ensino de língua inglesa.  
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Formação de leitores e articulação de saberes por meio de histórias em quadrinhos (HQ) 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Ensino de língua inglesa; Gênero HQs; Leitura e interpretação.  

Resumo: Este projeto de intervenção pedagógica destinado aos educando do 7º ano do ensino 
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fundamental, justifica-se por entendermos que ao exploramos o gênero textual HQs, estaremos 

possibilitando um espaço de contato com outras formas de acesso ao conhecimento da língua 

inglesa, e à metodologias interpretativas diferenciadas para a construção da realidade e de 

diferentes sentidos. Busca-se, embasamento teórico relacionado ao gênero HQs, observando-se, 

por um lado, o ponto de vista de vários autores, e por outro, oportunizando aos alunos um contato 

com o lúdico e com a sua criatividade, em um ambiente descontraído. Procura-se trabalhar leitura, 

oralidade, e produção escrita, didática e prazerosamente, levando o educando a compartilhar 

conhecimentos sobre o gênero estudado, a comunicar-se na língua alvo, e ao mesmo tempo, 

tornar-se capaz de delinear um contorno para a sua própria identidade linguístico-discursiva. A 

intenção é contribuir para a formação de alunos críticos e transformadores. Neste contexto de 

ensino serão lidas e analisadas HQs, explorando-se, primeiramente, os seus recursos semióticos 

(a combinação de imagens e palavras é primordial para a construção de sentidos da HQ), as 

palavras chave do texto, e posteriormente, explorar o vocabulário e os aspectos linguístico-

discursivos. Ao final, o educando produzirá HQs para exposição à comunidade escolar, 

demonstrando assim sua criatividade e como forma de valorizar o ensino de língua inglesa.  
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Etapa: Artigo 

 

Título: ENSINO DE LEE-INGLÊS E O GÊNERO TEXTUAL LIVRO INFANTIL:QUALIDADED DE 

VIDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Tema: Língua Estrangeira Moderna - LEM- Inglês 

Palavras-chave: Língua Inglesa, ludicidade, relacionamento humano, ensino-

aprendizagem,afetividade. 

Resumo: O presente artigo tem por objetivo apresentar a implementação do Projeto de 

Intervenção Pedagógica PDE/2013 intitulado: “Ensino de LEM-Inglês e o gênero textual livro 

infantil: qualidade de vida para os alunos do Ensino Fundamental”, numa turma de 6º ano do 

Colégio Estadual D. Pedro I,da cidade de Pitanga. O trabalho foi desenvolvido no formato de uma 

Unidade Didática(UD), em Língua estrangeira Moderna- (LEM-Inglês).O objetivo principal da 

presente proposta tem o intuito de diminuir os conflitos na sala de aula, gerados pele falta de 

compromisso com os estudos e por problemas de relacionamento humano que permeiam as 

classes de 6ºs anos do Ensino Fundamental. Por todos esses fatores é que optou-se trabalhar 

com atividades lúdicas, pois através delas os alunos conseguem aprender prazerosamente e 

percebem que são capazes de aprender uma nova língua. A ludicidade ajuda melhorar o 

entrosamento no grupo e torna o processo ensino-aprendizagem mais produtivo.  
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Orientador: Terezinha Biazi - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: ENSINO de LEM-INGLÊS E O GÊNERO TEXTUAL LIVRO INFANTIL:QUALIDADE DE 

VIDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Tema: Gêneros discursivos ,leitura,escrita e oralidade em sala de aula. 

Palavras-chave: Relacionamento; aprendizagem de inglês; ensino-fundamental;.livro infantil. 

Resumo: O objetivo principal da presente proposta tem o intuito de diminuir os conflitos na sala 

de aula gerados pela falta de compromisso com os estudos e por problemas de relacionamento 

humano que permeiam os alunos dos 6ºs anos do Ensino Fundamental. Sabe-se, que esta é uma 

fase de transição, não apenas na escola, mas também em que muitos conflitos aparecem. O 

trabalho foi desenvolvido no formato de uma Unidade Didática (UD) em Língua Estrangeira 

Moderna - (LEM- inglês), com enfoque no gênero textual livro infantil. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: MÍDIA E MANIPULAÇÃO: UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA O USO DO FILME 

THE TRUMAN SHOW EM AULA DE LÍNGUA INGLESA 

Tema: Língua Estrangeira Moderna  

Palavras-chave: mídia, educação, formação 

Resumo: Este artigo apresenta os resultados do uso de gêneros textuais produzidos pela mídia, 

significativos aos alunos da escola pública na disciplina de Língua Inglesa no Ensino Fundamental 

(Escola Estadual Igléa Grollman, Cianorte Pr), com atividades trabalhadas em unidade didática 

para motivar práticas de leitura e habilidade interpretativas em língua inglesa. Uma das 

expectativas foi proporcionar um contato mais próximo com a leitura, levando o aluno a ter uma 

postura crítica e selecionar o que deve assistir ou comprar a partir de textos midiáticos variados 

de uma maneira simples e eficaz, despertando o interesse do aluno na aprendizagem e 

apreensão da leitura significativa.  
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Professor PDE: SONIA MARIA DE MOURA  

Orientador: elisiani vitoria tiepolo - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: MÍDIA E MANIPULAÇÃO: UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA O USO DO FILME 

THE TRUMAN SHOW EM AULA DE LÍNGUA INGLESA 

Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Mídia; Educação; Formação 

Resumo: Atualmente, a mídia intervém em nossas vidas, na educação, e em particular, na vida 

das crianças, adolescentes e jovens (adultos). Ela ensina formas de agir, de pensar, de ser e 

estar no mundo. De modo certo ou não, ela educa e leva as pessoas a se ajustarem em 

determinados padrões. Com o objetivo de oportunizar o estudo de um gênero significativo aos 

alunos de escolas públicas, especialmente no estado do Paraná, este projeto de pesquisa elegeu 

o gênero filme no ensino/aprendizagem de Língua Inglesa no 2º ano do ensino médio. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: REFLEXÕES SOBRE O USO DA PLATAFORMA MOODLE PARA O ENSINO DE 

VARIEDADES LINGUÍSTICAS DA LI MEDIADO POR TV SHOWS: UMA EXPERIÊNCIA NO PDE 

Tema: A tecnologia no ensino de Língua Estrangeira Moderna. 

Palavras-chave: Língua inglesa; tecnologias; plataforma moodle; TV shows. 

Resumo: A proposta deste trabalho é apresentar os resultados obtidos durante a intervenção 

pedagógica nas aulas de LI usando como recurso tecnológico a plataforma Moodle para estudar 

variações linguísticas através do gênero Tv shows a fim de motivar o engajamento dos alunos 

durante as aulas. O referencial teórico está fundamentado nos estudos de pesquisadores que 

defendem a necessidade de inserção de tecnologia no ensino (Prensky, 2001; ARAÚJO, 2005; 

PAIVA, 2001; 2004; 2009; 2013).  
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Professor PDE: STEFANIA DALTO CIRINO DE ANDRADE  

Orientador: MICHELE SALLES EL KADRI - IES: UEL 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O uso da plataforma moodle para o Ensino de variedades linguísticas da LI mediado por 

TV shows 
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Tema: A tecnologia no ensino de Língua Estrangeira Moderna 

Palavras-chave: Tecnologia; aulas de inglês; TV show 

Resumo: Considerando-se que a tecnologia mudou a forma como os alunos interagem e 

aprendem, e assim, trazer uma nova concepção, as ideias e estilos (PAIVA, 2013; PRESNKY, 

2001; XAVIER, 2004), neste artigo, destinam-se a intervir em aulas de inglês com programas de 

TV e usar o Moodle como um recurso tecnológico como uma forma de motivar o engajamento nas 

aulas. O referencial teórico está fundamentado nos estudos de pesquisadores que defendem a 

necessidade de inserção de tecnologia no ensino (Prensky, 2001; ARAÚJO, 2005; PAIVA, 2001; 

2004; 2009; 2013). Os dados serão recolhidos durante o processo de implementação por meio de 

jornal e os dados produzidos pelos alunos durante o curso, a fim de verificar (a) as 

potencialidades da plataforma moodle para estudantes motivação e (b) os alunos atitudes em 

relação à intervenção de ensino. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: Extrapolando as fronteiras da sala de aula: a inserção musical nas aulas de língua inglesa. 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula. 

Palavras-chave: Sequência didática; Música; Motivação; Aprendizagem  

Resumo: O presente estudo, desenvolvido a partir do gênero textual música, teve por finalidade 

analisar a inserção musical como instrumento facilitador do processo ensino-aprendizagem nas 

aulas de Língua Inglesa por meio de uma sequência didática. A escolha de tal gênero é justificada 

pela observação da grande aceitabilidade e interesse por parte dos alunos, além do nosso próprio, 

em analisar os resultados sobre o ensino-aprendizagem de LEM no que se refere à escrita e à 

oralidade. Para realização das ações e obtenção das informações e dados necessários, houve o 

desenvolvimento de uma sequência didática junto aos alunos do 2º ano do ensino médio de uma 

escola pública localizada em Jataizinho, norte do Paraná. Além disso, utilizamos as bases 

teóricas e metodológica do Interacionismo sociodiscursivo segundo Bronckart (2009) e de Dolz e 

Schneuwly (2004), por conceber o gênero textual com um megainstrumento no ensino–

aprendizagem de línguas. Procuramos, mediante este estudo, confirmar que a música favorece a 

aprendizagem e estimula as competências linguísticas e comunicativas necessárias ao 

aprendizado da Língua Inglesa. O Grupo de Trabalho em Rede realizado entre os professores 

desta área, por meio do ambiente virtual MOODLE, também confirmou como assertiva a escolha 

do gênero música por intermédio de uma SD. Em síntese, observamos que a música tem o 

potencial esperado para efetivar a aprendizagem, especificamente no que diz respeito à 

promoção da escrita e a oralidade.  
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Extrapolando as fronteiras da sala de aula: a inserção musical nas aulas de língua inglesa. 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula. 

Palavras-chave: Sequência didática; Música; Motivação; Aprendizagem  

Resumo: O material didático pedagógico apresenta-se como parte do Programa de 

Desenvolvimento Educacional. Este trabalho foi pensado e elaborado pela necessidade de 

oportunizar ao aluno vivenciar na aula de Língua Estrangeira Moderna possibilidades reais de 

aprendizagem. Possui, ainda, o objetivo de contribuir para uma aprendizagem de Língua Inglesa 

mais significativa tendo a música como instrumento facilitador. Através da elaboração de uma 

sequência didática, considerando as capacidades de linguagem, espera-se contribuir para o 

desenvolvimento linguístico, social e cultural dos alunos envolvidos 
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Etapa: Artigo 

 

Título: GÊNERO TEXTUAL HISTÓRIA EM QUADRINHOS (HQS) EM LEM – INGLÊS: 

LETRAMENTO DOS ALUNOS DA EJA 

Tema: A Tecnologia no Ensino de Língua Estrangeira Moderna 

Palavras-chave: PRODUÇÃO ESCRITA, LETRAMENTO DIGITAL, LEITURA 

Resumo: Este artigo resulta da análise e reflexão acerca dos resultados obtidos com o Projeto de 

Intervenção Pedagógica, intitulado “Gênero Textual História em Quadrinhos (HQS) em LEM – 

Inglês: um estudo sobre a cultura online”, aplicado com alunos do Ensino para Jovens e Adultos - 

EJA, do CEEBJA Casturina C. Bonfim, em Pitanga, no ano de 2014, durante os meses de 

fevereiro a julho de 2014. O trabalho realizado, teve como objetivo promover a produção escrita, a 

leitura e o letramento digital dos alunos do Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos. 

Portanto, nosso foco de atenção volta-se para a cultura on line presentes nas HQs. Também traz 

o resultado da Unidade Didática trabalhada nas aulas, durante a implementação do Projeto, 

através das ações desenvolvidas. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: GÊNERO TEXTUAL HISTÓRIA EM QUADRINHOS (HQS) EM LEM – INGLÊS: 

LETRAMENTO DOS ALUNOS DO EJA 

Tema: A Tecnologia no Ensino de Língua Estrangeira Moderna 

Palavras-chave: Letramento, Historinha em quadrinho, interpretação 

Resumo: Nesta unidade o Gênero Textual História em Quadrinhos (HQs) será aplicado como 

uma possível abordagem de ensino aprendizagem de LEM-inglês , uma vez que a intenção maior 

é promover a produção escrita, a leitura e o letramento digital dos alunos do Ensino Médio da 

Educação de Jovens e Adultos. Portanto, nosso foco de atenção volta-se para a cultura on line 

presentes nas HQs. 
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Título: Ensino e Aprendizagem de Inglês via Intercâmbio Cultural 

Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Ensino aprendizagem de inglês; Tecnologias; Intercâmbio Cultural; Cultura; 

Amizade.  

Resumo: O presente artigo tem como finalidade principal destacar a importância do gênero 

discursivo e-mail e as tecnologias de informação e comunicação como ferramentas facilitadoras 

para o processo de ensino e aprendizagem de leitura e escrita em língua inglesa. A estratégia de 

ação pedagógica é o uso da correspondência por meio de e-mail entre estudantes brasileiros, e 

de países de diferentes línguas e que usam o inglês como língua franca. Para isso foi organizada 

uma unidade didática como material pedagógico para o desenvolvimento das diversas atividades 

em sala de aula. Como base da comunicação entre estudantes brasileiros e estrangeiros foi eleito 

o site ˂www.epals.com˃. Os resultados observados mostram que além da aprendizagem da 

leitura e escrita, a comunicação significativa em língua inglesa propicia aos estudantes o 

intercâmbio de experiências culturais, e também promove a interação, a socialização e os laços 

de amizade. Há de se ressaltar, porém, que o comprometimento de estudantes e professores de 

ambos os países em dar feedback aos colegas E-pals (Amigos de e-mail) é uma das condições 

necessárias para manter a dinâmica do intercâmbio cultural. 
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Orientador: NELZA MARA PALLU - IES: UNIOESTE 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Ensino e Aprendizagem de Inglês via Intercâmbio Cultural - E–pals 

Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula. 

Palavras-chave: Leitura e Escrita; Intercâmbio Cultural; Língua Inglesa; Tecnologia. 

Resumo: A presente proposta pedagógica será desenvolvida de acordo com as Diretrizes 

Curriculares da Educação Básica (Paraná, 2008), contendo atividades que viabilizem a 

aprendizagem da Língua Inglesa no cotidiano escolar. Por meio do intercâmbio cultural através do 

gênero discursivo e-mail, objetiva-se desenvolver a leitura e a escrita, além de propiciar aos 

alunos a partilha de experiências culturais, favorecer as diversas áreas do conhecimento, 

promover a interação, a socialização e os laços de amizade. Estas atividades têm o propósito de 

auxiliar na condução de uma aula em situação de comunicação significativa, proporcionando o 

interesse e a motivação. Os alunos trocarão correspondências com estudantes de outros países, 

que tenham o inglês como língua nativa ou nos quais ele seja usado como língua franca, a partir 

do cadastramento no site www.epals.com.  
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Etapa: Artigo 

 

Título: FÁBULAS EM LÍNGUA INGLESA: UMA REFLEXÃO A RESPEITO DAS RELAÇÕES 

SOCIAIS E DA CONVIVÊNCIA HUMANA.  

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula. 

Palavras-chave: gênero textual, Fábulas; leitura;educandos 

Resumo: Este artigo tem como objetivo principal discutir brevemente os resultados de uma 

proposta que envolve a prática da leitura em língua inglesa através do gênero textual fábulas em 

um 7º ano do Ensino Fundamental. A relevância dessa temática está na contribuição à proposta 

de um fazer didático que contemple o uso de um gênero textual narrativo no qual os educandos 

sejam motivados a buscar novos saberes de forma progressiva, bem como que suscite neles uma 

postura crítica diante da sociedade na qual atuam. 
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Título: FÁBULAS EM LÍNGUA INGLESA UMA REFLEXÃO A RESPEITO DAS RELAÇÕES 

SOCIAIS E DA CONVIVÊNCIA HUMANA.  

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula. 

Palavras-chave: Reflexão, Fábulas, Aprendizagem, Envolvimento, Convivência Humana. 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo despertar reflexões, a respeito da fábula, 

caracterizada como gênero textual discursivo, o qual critica e satiriza acontecimentos sociais. As 

fábulas apresentam uma forma de leitura prazerosa, que leva a reflexão a respeito das relações 

sociais, transmitem muitos ensinamentos, destacam os valores morais. Esta Unidade Didática 

apresenta como tema A Prática da Leitura em Língua Inglesa através de Fábulas, com o título 

“Fábulas em Língua Inglesa: Uma Reflexão a Respeito das Relações Sociais e da Convivência 

Humana”. A proposta desta Unidade Didática é resgatar o gosto pela aprendizagem da Língua 

Inglesa, estimulando a reflexão, voltada ao desenvolvimento de um cidadão crítico, utilizando-se 

do gênero textual fábula. Desta forma, promover aulas atraentes, interessantes e com 

aprendizagem significativa. As atividades foram planejadas visando o envolvimento e a 

participação de cada um dos sujeitos no processo educativo. Para que os objetivos sejam 

alcançados este trabalho está organizado em duas partes: a primeira parte está composta de 

subsídios teóricos que irão fundamentar o trabalho de professor sobre o tema, a segunda parte 

contempla sugestões metodológicas sobre a temática, por meio da oralidade, da leitura e 

compreensão de textos, vídeos, pesquisas no laboratório de informática, dinâmica, exposição de 

trabalhos, dramatização em grupo, discussões. Contempla ainda atividades metodológicas 

relacionadas ao tema, bem como sugestões de avaliação. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: O MICROCONTO NO ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção 

Palavras-chave: leitura; escrita; microconto 

Resumo: O artigo apresenta o resultado do projeto desenvolvido para o Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE, com pesquisa das possibilidades proposta para que o 

idioma de Língua Inglesa seja compreendido e explicado através da apropriação do gênero 

discursivo leitura e escrita, representado pelo gênero textual Microconto – Flash Fiction. O projeto 

também considerou as metodologias alternativas como uso de aplicativos que trazem recursos 

visuais diferenciados do livro didático e outras ferramentas tecnológicas que se caracterizam 

como recursos a mais para instigar o aluno a produzir, tanto na leitura quanto na escrita. Estes 
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recursos permitiram uma apresentação motivadora, pois são característicos das informações e do 

conhecimento que cercam os nossos alunos. Além de trabalhar os conteúdos da disciplina, foi 

possível aproximar-se um pouco mais das necessidades individuais dos alunos, atendendo a seus 

interesses, provocando suas criatividades e suas formas de aprendizagem. Para divulgação das 

produções escolheu-se pelo uso das redes sociais Facebook e Twitter.  
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Título: O USO DO MICROCONTO NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA 

Tema: Gêneros discursivos, leitura,escrita 

Palavras-chave: Leitura; escrita; microconto 

Resumo: Este trabalho visa possibilitar ao aluno a prática de leitura e escrita. Porém, no sentido 

de agregar conhecimento, sem substituir ou supervalorizar a cultura e a literatura do outro, pois 

Literatura é um bem cultural, patrimônio humano a qual todos têm direito. Será desenvolvida a 

prática de leitura e de escrita, a partir dos microcontos. Deve-se incentivar ao aluno a 

compreender, produzir, sugerir, imaginar; desafiar-se a novos pensamentos e discussões através 

desse gênero. O projeto também considera as metodologias alternativas como uso de aplicativos 

que trazem recursos visuais diferenciados do livro didático e outras ferramentas tecnológicas que 

se caracterizam como um recurso a mais para instigar o aluno a produzir, tanto na leitura quanto 

na escrita. Para divulgação das produções, estabelecer-se-á uma parceria, o uso das redes 

sociais Facebook e o Twitter. O gênero a ser estudado pelos alunos pode ter como aliado a sua 

veiculação, o Twitter.  
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Etapa: Artigo 

 

Título: Gênero Textual e o uso das Tecnologias em Língua Inglesa: O Estudo do Gênero Fábula 

em Stop Motion. 

Tema: A Tecnologia no Ensino de Língua Estrangeira Moderna 

Palavras-chave: Ferramantas Tecnológicas; Língua Inglesa; Gêneros Textuais. 

Resumo: O presente artigo aborda uma experiência pedagógica envolvendo o estudo de gêneros 

textuais associado ao conhecimento de novas ferramentas tecnológicas e suas contribuições para 

o ensino do inglês como língua estrangeira. Tal experiência foi embasada na abordagem 

sociointerativa, a partir dos pressupostos teóricos de Dolz & Schneuwly (2004), e na visão de Brito 

e Purificação (2003) sobre a relação entre novas tecnologias e educação. Descreve-se aqui uma 

proposta de ensino em que se utiliza da técnica de stop motion, cuja prioridade é dar ênfase ao 
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desenvolvimento comunicativo dos alunos, habilitando-os para uma boa performance no uso da 

língua em diversas situações. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: THAYS CRISTIANE ULBRICH QUIRINO  

Orientador: REGINA CELIA HALU - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Gênero Textual e o Uso das Tecnologias em Língua Inglesa: O estudo do Gênero Fábula 

em Stop Motion 

Tema: A Tecnologia no Ensino de Língua Estrangeira 

Palavras-chave: Língua Inglesa; Gênero Textual; Tecnologias. 

Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica tem como tema as ferramentas midiáticas e suas 

potencialidades para o ensino da Língua Inglesa. Pretendo utilizar a tecnologia digital no uso do 

gênero fábula como forma de abordagem lúdica no ensino do inglês. As atividades do material 

são compostas de pesquisas, leituras, debates e aulas no laboratório de informática. Por meio da 

minha mediação os alunos desenvolverão um exercício de animação, tendo como base a técnica 

do Stop Motion. Esta técnica de animação será desenvolvida explorando o gênero textual fábula, 

sendo prioridade da atividade o desenvolvimento comunicativo dos alunos, habilitando-os a 

dominar o uso da Língua Inglesa em diversas situações.  
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Etapa: Artigo 

 

Título: Estratégias de Leitura na Formação do Leitor em LEM – Inglês 

Tema: A didática do ensino da língua estrangeira moderna 

Palavras-chave: Leitura; Estratégias de Leitura; Compreensão 

Resumo: Este artigo apresenta a discussão dos resultados da implementação da produção 

didática realizada a partir do estudo e uso de estratégias de leitura segundo pressupostos teóricos 

preconizados por Isabel Solé e a teoria do discurso de Bakhtin. Esse trabalho teve o objetivo de 

buscar a formação de leitores ativos que sabem o que leem, por que leem, e que assumem sua 

responsabilidade diante da leitura. O trabalho foi realizado em uma turma de Ensino Médio na 

Educação de Jovens e Adultos do Colégio Estadual Manoel Rodrigues da Silva – CEEBJA. Com 

base em conhecimentos teóricos adquiridos sobre o tema, foi realizada a intervenção, construção 

e aplicação da produção didático-pedagógica construída para tal finalidade. As estratégias de 

leitura foram aplicadas em textos de gêneros diversos. Essas estratégias, técnicas ou 

procedimentos foram fundamentais como recursos de leitura para que os alunos tivessem 

interesse, segurança e confiança na habilidade da leitura. Pode-se concluir, a partir dos 

resultados obtidos, que os alunos conseguiram compreender os textos com mais facilidade e se 
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interessaram mais pela leitura ao se utilizarem das estratégias de leitura utilizadas. 
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: VALDECI DE OLIVEIRA  

Orientador: Alba Krishna Topan Feldman - IES: UEM 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: Estratégias de Leitura na Formação do Leitor em LEM – Inglês 

Tema: A Linguística Aplicada e a Didática do ensino da Língua Estrangeira Moderna 

Palavras-chave: Estratégias de leitura; leitura; gêneros textuais diversos. 

Resumo: Nas aulas de língua inglesa, os alunos apresentam grande dificuldade na leitura de 

diferentes textos. Essas dificuldades são em relação ao léxico, a semântica, e a resolução das 

atividades propostas. Mediante tal realidade, busquei subsídios, embasados em alguns teóricos, 

para minimizar essa angústia que também sinto ao ver meus alunos com tais dificuldades diante 

de um texto. Para isso, utilizarei as estratégias de leitura para desenvolver nos educandos essa 

habilidade que tanto angustia diante de um texto, principalmente em inglês. Por meio da 

aprendizagem e uso de estratégias, acreditamos ser possível aos educandos uma melhor 

compreensão dos textos a serem trabalhados, não importando à que gênero textual os mesmos 

pertençam, e um melhor desempenho em língua inglesa. Dessa forma, nosso trabalho é uma 

tentativa de melhorar o desempenho do aluno na compreensão e interpretação de textos 

trabalhados em sala de aula de Língua Estrangeira Moderna - inglês. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: O Ensino de Língua Inglesa pelo Cotidiano 

Tema: LEM e as Novas Tecnnologias 

Palavras-chave: Tecnologia; cotidiano; ensino; aprendizagem 

Resumo: O presente artigo objetiva apresentar uma reflexão sobre as atividades desenvolvidas 

pelo autor do mesmo durante a sua participação no PDE (Projeto de Desenvolvimento da 

Educação), no qual foi desenvolvida uma Proposta Didático-Pedagógica implantada no primeiro 

semestre do ano de 2014, no 6º ano do Ensino Fundamental no Colégio Estadual José Armim 

Matte – EFMNP, no município de Chopinzinho – PR. A estrutura do trabalho didático-pedagógico 

baseou-se nos moldes da Unidade Didática e teve como principal objetivo a apresentação da 

Língua Estrangeira Moderna – Inglês, de forma harmoniosa e natural, com o uso das novas 

tecnologias aos alunos. Justifico essa abordagem do ensino de Inglês pela observação que tenho 

realizado da forma como as pessoas, de idades variadas, apropriam-se de palavras e expressões 

inglesas que lhes são apresentadas de forma natural nas peças publicitárias e em programas 

infantis.  
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Professor PDE: VANDERLEI CARLOS VERDI  
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O ENSINO DA LÍNGUA INGLESA PELO COTIDIANO 

Tema: NOVAS TECNOLOGIAS E O ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 

Palavras-chave: Tecnologia; cotidiano; ensino 

Resumo: A proposta de intervenção didática que apresento neste material busca oferecer uma 

forma de aproveitar as novas tecnologias para ensinar a língua inglesa, utilizando-se de situações 

presentes na vida cotidiana dos alunos para aproximá-los do idioma estrangeiro de forma mais 

indelével e contextualizada. Espero, com este trabalho, atingir resultados positivos quanto à 

aprendizagem e também quanto a questão afetiva, ou seja, que os alunos criem uma imagem 

positiva da aula de inglês e consequentemente mantenha-os interessados em ampliar seus 

estudos na língua estrangeira. Durante a aplicação da unidade didática será feita uma mescla do 

uso da tecnologia apresentando vídeos que abordam os conteúdos sugeridos para o momento 

letivo e na sequência a abordagem do professor reforçando a fixação do que foi estudado. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: Refletindo sobre o uso da Plataforma Moodle como instrumento para o aprendizado de 

inglês 

Tema: A Tecnologia no ensino de Língua estrangeira Moderna 

Palavras-chave: Tecnologia - Motivação - Inglês 

Resumo: O objetivo deste artigo é relatar o resultado da implementação de minha produção 

didática do PDE realizada com alunos do 8º ano do Período Matutino no Col. Est. Ivanilde de 

Noronha. Partindo da problematização da necessidade de incorporação de recursos tecnológicos 

no ensino-aprendizagem de inglês, propus o uso da Plataforma Moodle, como instrumento 

significativo, possibilitando ao aluno criar pontes e se tornar cidadão do mundo, capaz de 

entender, interagir e se fazer presente em outras culturas. Levando-se em conta que as mídias 

são bem atraentes para os jovens, a tecnologia tem o potencial para motivar os alunos na aula de 

língua inglesa. Desse modo, procuro responder a pergunta: O uso da ferramenta Moodle contribui 

para o interesse dos alunos na língua inglesa? Assim, meu objetivo geral foi intervir nas aulas de 

Língua inglesa, fazendo uma experiência com a Plataforma Moodle, apresentando-a como 

recurso auxiliar, para o ensino-aprendizagem da Língua inglesa, e mais especificamente, verificar 

as potencialidades desta ferramenta, no sentido de motivar os alunos para aprendizagem. Os 

resultados apontam que 53.57 por cento afirmaram que sim, e aqueles que afirmaram que não 
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parecem que o motivo, é a dificuldade – falta de letramento digital e/ou acesso.  
 

 

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

Professor PDE: VANDERLEI JOSE TASSI  

Orientador: MICHELE SALLES EL KADRI - IES: UEL 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: A Plataforma Moodle como instrumento para o aprendizado de inglês 

Tema: A Tecnologia no ensino de Língua estrangeira Moderna 

Palavras-chave: Aprendizado - tecnologia - ferramenta - inter-relação - incentivo - inglês  

Resumo: O presente projeto é uma das atividades exigidas pelo PDE (Programa de 

Desenvolvimento Educacional), que está voltado aos professores da educação básica do Estado 

do Paraná. Este trabalho tem como objetivo implementar intervenção pedagógica nas turmas de 

Ensino Fundamental com o uso das tecnologias, principalmente através da Plataforma Moodle. 

Para isso usarei a problematização das leis de transito, penalidades e animais em extinção para 

discutirmos através do moodle questões relevantes e o uso das tecnologias como apoio, 

motivação na aprendizagem dos educandos. Essa produção tem como objetivo buscar novas 

Estratégias para incentivar o aprimoramento da Língua Inglesa, visando melhorar o processo de 

ensino/aprendizagem da mesma, apresentando a Plataforma Moodle como mecanismo de 

aplicação para as atividades, buscando alternativas viáveis para melhorar o desenvolvimento das 

aulas de língua inglesa, pois as tecnologias não conhecem fronteiras e os alunos gostam, por ser 

uma maneira de trabalhar-la de forma prazerosa e agradável. Espera-se que os alunos possam 

compreender a relação entre a Língua Inglesa e tecnologia, pois, inicialmente, conhecendo a 

Plataforma Moodle, e após, trabalhar com os conteúdos, buscando a harmonia entre as duas. As 

atividades procuram oportunizar os conhecimentos individuais e as discussões em grupo através 

da Plataforma Moodle, permitindo que haja uma melhor compreensão dos conteúdos estudados e 

também perceba que o prazer de aprender uma nova língua “Inglês” possa estar de forma 

“conjunta” com o prazer de usar as tecnologias. 
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Etapa: Artigo 

 

Título: UMA ABORDAGEM DO GÊNERO TEXTUAL BIOGRAFIA PARA O ENSINO 

APRENDIZAGEM DE LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA/ INGLÊS 

Tema: GÊNEROS DISCURSIVOS, LEITURA, PRODUÇÃO TEXTUAL E ORALIDADE EM SALA 

DE AULA 

Palavras-chave: leitura, Língua Inglesa, esportes, interpretação de textos 

Resumo: Didaticamente, neste artigo apresentam-se os resultados obtidos no projeto de 

Intervenção Pedagógica na escola que se desenvolveu com o objetivo geral de estudar as 
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biografias dos campeões dos jogos olímpicos da era moderna, possibilitando ao ensino 

aprendizagem de Língua Estrangeira Moderna-Inglês, e utilizando materiais didáticos e 

metodologias diversificadas e adequadas para motivar, e melhorar a leitura e compreensão de 

textos nas aulas de LI. A intervenção pedagógica teve como objetivos principal desenvolver 

atividades sobre o tema Olympic Games (Jogos Olímpicos) que gerem socialização, troca de 

experiências, criatividade, desinibição, interesse, mobilização e senso crítico, e principalmente o 

aprendizado de forma atraente e interessante da disciplina de língua inglesa. Todo o trabalho 

desenvolvido de um modo geral, visava motivar e despertar no educando a capacidade de ler e 

interpretar textos de forma crítica, e também apresentar aos alunos textos autênticos de várias 

esferas sociais, como identificar as características funcionais e estruturais do texto, e ao público a 

que se destina, ampliando assim, todo o conhecimento linguístico, cultural, social, históricos e 

ideológicos presentes no discurso com respeito as diferenças culturais e sociais. 
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Orientador: Bruno Sergio Portela - IES: UNICENTRO 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: UMA ABORDAGEM DO GÊNERO TEXTUAL BIOGRAFIA PARA O ENSINO 

APRENDIZAGEM DE LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA – INGLÊS 

Tema: GÊNEROS DISCURSIVOS, LEITURA, PRODUÇÃO TEXTUAL E ORALIDADE EM SALA 

DE AULA 

Palavras-chave: Língua Inglesa; Leitura; Cidadania; Aprendizagem; Educação  

Resumo: A proposta deste projeto de intervenção pedagógica na escola é estudar o gênero 

textual biografia nas aulas de Língua Estrangeira moderna (LEM) para os alunos melhorarem a 

leitura e a compreensão de textos nas aulas de LI. Nesta pesquisa será estudada a biografia do 

idealizador dos primeiros jogos olímpicos da era moderna o Barão de Coubertin e dos campeões 

olímpicos. Para isso preparamos esta unidade didática que apresenta uma seleção de conteúdos 

contemporâneos com o objetivo de tornar o estudo de LI mais agradável, interativo e interessante 

para o aluno. Nesta unidade didática são utilizados textos atuais e recursos atraentes, como 

ilustrações, fotografias, tabelas, mapas e quadros que possibilitam um contato com o 

conhecimento. Esperamos que o aluno se identifique com este material e encontre nele o prazer 

de estudar LI.  
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Orientador: KARINE MARIELLY ROCHA DA CUNHA - IES: UFPR 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: O ENSINO DA LÍNGUA INGLESA EM UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR 

Tema: Didática do Ensino da Língua Inglesa 

Palavras-chave: Língua Inglesa; Interdisciplinaridade; Leitura; Intertextualidade; Alimentação. 

Resumo: Este artigo apresenta o relato de experiência sobre o Ensino/Aprendizagem da Língua 

Inglesa em uma Abordagem Interdisciplinar a partir da temática Alimentação Saudável e 

Qualidade de Vida, com atividades pensadas e desenvolvidas para alunos da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), fase II, do 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental. Situamos o Ensino da 

Língua Inglesa no contexto EJA tomando como base as legislações das DCENs, da LDBEN/1996, 

das DCEs para a EJA, dos PCNS/1998, do PCNEM, do PCN 2001/2002, bem como as DCEs 

2006, as DCEs para o Ensino da Língua Inglesa da Educação Básica do Paraná e o Projeto 

Político Pedagógico do CEEBJA, CEAD Pólo Poty Lazzarotto. No que se refere ao Ensino da 

Língua Inglesa em uma abordagem Interdisciplinar, Leitura e Intertextualidade, trabalhamos com 

os conceitos de Kleiman(2007), Tomich(2008), Freire (1987) e outros. Apresentamos aqui, o 

relato da implementação pedagógica do material didático com os alunos, as discussões e trocas 

de experiências com os professores cursistas do GTR e as considerações finais sobre as 

questões levantadas no início que nortearam a implementação do mesmo. 
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Professor PDE: VERA APARECIDA DE SOUZA POLISCIUC  

Orientador: KARINE MARIELLY ROCHA DA CUNHA - IES: UFPR 

 

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

 

Título: O Ensino da Língua Inglesa em uma abordagem Interdisciplinar a partir da temática 

Alimentação Saudável e Qualidade de Vida 

Tema: A didática do ensino da Língua Inglesa 

Palavras-chave: Língua Inglesa; Interdisciplinaridade; Leitura; Intertextualidade;Alimentação. 

Resumo: Projeto de intervenção pedagógica destinado ao desenvolvimento de atividades 

diversificadas na disciplina de Língua Estrangeira Moderna – Inglês – para alunos da EJA, fase II, 

do 6º ao 9º Ano, por meio da abordagem interdisciplinar com foco no tema alimentação saudável 

e qualidade de vida. As atividades foram desenvolvidas a partir de textos variados, considerando 

os gêneros textuais de revistas e propagandas bem como textos publicados em sites na internet. 

Optou-se por desenvolver questões de leitura e compreensão, abordando a gramática quando 

necessário para entendimento de um tópico, na tentativa de não utilizar o texto como pretexto 

para o ensino da estrutura lingüística. Este trabalho busca melhor compreender uma prática mais 

produtiva para a aquisição da Língua Inglesa, visando ao desenvolvimento dos conhecimentos 

sistematizados e intertextualizados dos alunos do Centro de Educação Básica para Jovens e 

Adultos, CEEBJA - CEAD – Poty Lazzarotto, de Curitiba, PR. 
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Professor PDE: VERA LOPES BENCK  

Orientador: Elaine Ferreira do Vale Borges - IES: UEPG 

 

Etapa: Artigo 

 

Título: Compreensão da linguagem oral no cotidiano escolar e a busca para a valorização da 

língua inglesa 

Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Compreensão da linguagem oral; gênero fábula  

Resumo: O presente artigo tem como objetivo relatar e divulgar a implementação do projeto 

desenvolvido no Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE/2013, do Estado do Paraná, 

na área de língua inglesa. A partir da opção da produção de um trabalho com o gênero textual 

fábula (Rapunzel), associado à abordagem de ensino de línguas baseado em tarefas (MOTA et al, 

2011b), foram desenvolvidas e aplicadas atividades com o objetivo de oportunizar uma 

aprendizagem integral, com foco na compreensão da oralidade e também contemplando outros 

eixos da disciplina língua inglesa, ligados à compreensão e produção do inglês, como a leitura e a 

escrita.  
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Título: Compreensão da linguagem oral no cotidiano escolar e a busca para a valorização da 

língua inglesa 

Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: Estratégias da compreensão oral; língua inglesa 

Resumo: A presente sequência didática tem como intuito, refletir sobre a temática do gênero 

fábula, analisando a fábula Rapunzel, procurando assim despertar o gosto dos alunos na 

participação oral, pois a queixa de muitos professores é de uma constante desmotivação dos 

alunos em língua inglesa.Os objetivos são melhorar a desenvoltura dos alunos na oralidade, 

analisar características do gênero fábula e de outros gêneros, despertando também o gosto pela 

leitura, buscando assim a valorização da língua inglesa A metodologia a ser usada será o ensino 

baseado em tarefas, e interpretação de vídeos, através de estratégias de compreensão 

oral, .consulta a sites da internet, que é uma maneira que eles/elas gostam de interagir, Enfim o 

objetivo principal é melhorar a habilidade oral dos alunos da escola pública 
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Título: OBJETOS DE APRENDIZAGEM PARA ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES 

NEUROMOTORAS NA DISCIPLINA DE INGLÊS 

Tema: Tecnologia em Língua Estrangeira Moderna 

Palavras-chave: Objetos de aprendizagem; deficiência neuromotoras; aprendizagem 

Resumo: : Este artigo apresenta os resultados de pesquisa realizada durante o desenvolvimento 

do projeto de intervenção pedagógica do Programa de Desenvolvimento Educacional do Paraná, 

implementado no Colégio Estadual Euclides da Cunha, em Matelândia no Paraná, no período de 

fevereiro a julho de 2014. O projeto de intervenção buscou-se discutir formas de tornar as aulas 

de língua inglesa mais acessíveis e interativas para alunos com dificuldades neuromotoras. A 

proposta buscou desenvolver atividades com objetos de aprendizagem (OAs) . Após a análise e 

classificação de diferentes OAs em unidades pedagógicas para que os mesmos fossem aplicados 

para estimular a concentração, a memorização e a participação de alunos com dificuldades 

neuromotoras nas aulas de língua inglesa. Os resultados apontam que atividades mediadas por 

OAs podem contribuir para um melhor o acesso à aprendizagem, porque os alunos podem 

desenvolver as atividades no seu próprio ritmo.  
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Título: Objetos de Aprendizagem Inglês para Portadores de Necessidades Neuromotoras 

Tema: Tecnologia em Língua Estrangeira Moderna. 

Palavras-chave: INCLUSÃO; NEUROMOTORAS; OBJETOS DE APRENDIZAGEM. 

Resumo: Um dos objetivos propostos nesta Produção Didático Pedagógica com o gênero 

midiático-objetos de aprendizagem, é o de oportunizar que os alunos portadores de necessidades 

especiais neuromotoras desenvolvam habilidades de linguagem oral, fazendo o reconhecimento 

do inglês falado, o conscientizando das diferenças fonéticas entre o Português e o Inglês. Que o 

mesmo aprenda diferentes vocábulos e saiba agrupá-los semanticamente e também interaja com 

outras disciplinas apenas com um toque no mouse do computador. 
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Título: JOVENS E O MERCADO DE TRABALHO: o papel da Orientação Vocacional no Ensino 

Médio 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: orientação vocacional; escolha da carreira; áreas de interesse; mercado de 

trabalho. 

Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar a importância de se incluir, nas aulas de Língua 

Inglesa, algumas técnicas de Orientação Vocacional na preparação dos estudantes do ensino 

médio para a escolha de uma carreira a ser seguida. O projeto foi implementado no 1º semestre 

de 2014, no Colégio Estadual Narciso Mendes, com 65 alunos do 3º ano do ensino médio, com 

idades entre 16 e 18 anos. A metodologia partiu da reflexão da identidade dos alunos e de sua 

demanda com relação ao mundo do trabalho levantados através de questionários e técnicas 

oriundas da Orientação Vocacional, adaptadas para serem aplicadas por professores em sala de 

aula. Os principais resultados apontam que é necessária uma orientação com relação à inserção 

imediata no mercado de trabalho e também o auxílio de profissionais especializados no 

planejamento do seu projeto de vida profissional.  
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Título: A escolha de uma profissão 

Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula 

Palavras-chave: jovens; escolha; carreira profissional; identidade; trabalho. 

Resumo: O tema deste material, “Jovens e o mercado de trabalho”, será desenvolvido no 3º ano 

do Ensino Médio do C. E. Narciso Mendes, com o objetivo de conscientizar os alunos da 

importância de se prepararem para a escolha de uma carreira profissional, haja vista que essa 

escolha requer uma árdua reflexão sobre a sua própria identidade, a elaboração de um projeto de 

vida profissional e uma análise criteriosa do cenário atual do mercado de trabalho. Inicialmente 

serão investigadas as expectativas, necessidades e anseios dos alunos; em seguida, serão 

realizados alguns testes vocacionais e dinâmicas de grupo e, por fim, será feita uma análise do 

mercado de trabalho. Sendo definido pela LDB que a Educação Básica deve articular Cultura, 

Conhecimento Tecnológico e Trabalho como direito de todos e condição da cidadania e 

democracia, fica o desafio de desconstruir do imaginário dos alunos a ideologia das classes 

dominantes da teoria do capital, capacitando-os para uma escolha crítica e emancipadora em 

relação ao seu futuro profissional. 
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Título: Espanhol Instrumental: uma proposta motivadora e significativa para o aluno do CELEM 

Tema: A Linguística Aplicada e a Didática do ensino da Língua Estrangeira Moderna 

Palavras-chave: Espanhol; Evasão; Ensino; Aprendizagem; Metodologia. 

Resumo: Este artigo apresenta os resultados da aplicação do projeto de intervenção que obteve 

como tema Espanhol Instrumental: uma proposta significativa para o aluno do CELEM, intitulado 

¿Venga, vamos aprender Castellano? Uma chamada para a importância da aprendizagem de 

espanhol. O público alvo foi do 1º ano do CELEM em um colégio central de um município da 

região litorânea do Paraná. O problema que norteou este trabalho foi a evasão escolar no CELEM, 

tendo como objetivos trabalhar a Língua Espanhola como perspectiva significativa para a 

aprendizagem e proporcionar ao aluno do CELEM, do curso de espanhol, as ferramentas 

necessárias para que fossem capazes de utilizar o idioma nas diversas situações do cotidiano. O 

meu olhar sobre a linguagem enquanto discurso, especificamente em LEM fundamentou-se em 

Bakhtin (2011. No que se refere aos gêneros textuais e sequência didática, pautei-me em 

Marcuschi (2010) e em Schneuwly, B; Dolz, J. (2004). No que tange ao Ensino Instrumental da 

Língua Espanhola embasei-me em Sedycias (2002). Como metodologia optei pela pesquisa 

etnográfica (HAMMERSLEY e ATKINSON, 1994) e pela pesquisa-ação (BARBIER, 2002) e 

(SUZUKI, 2010). Ao término da aplicação do projeto, verificou-se que ele foi relevante para 

diminuição da evasão escolar no CELEM e que a aprendizagem adquirida em Língua Espanhola 

trouxe ao aluno o significado e o sentido para o uso em contextos do mercado de trabalho local. 
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Título: ¡VENGA! ¿VAMOS APRENDER CASTELLANO? 

Tema: A Linguística Aplicada e a Didática do ensino da Língua Estrangeira Moderna 

Palavras-chave: Língua; ensino instrumental; espanhol; castellano; aprendizagem significativa. 

Resumo: O propósito desse material Didático-pedagógica justifica-se pela necessidade de 

reversão da evasão escolar existente nas turmas do CELEM. Devido a preocupação existente na 

forma como é realizada a abordagem metodológica para as aulas de LE e com isso, busca-se 

uma abordagem pedagógica que seja significativa ao aluno no intuito de prepará-lo para o 

mercado do trabalho. Diante do exposto optei em produzir uma Sequência Didática, baseada em 

Schneuwly e Dolz, (2004), que propõem atividades associadas, que aqui visam os seguintes 

objetivos: Geral, instrumentalizar o ensino-aprendizagem do espanhol de forma clara e 
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consistente. Específico: propor- cionar o conhecimento dos diferentes gêneros discursivos 

propostos. 
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