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Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: ABIGAIL DE CARVALHO
Orientador: Silvio Tadeu de Oliveira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Etapa: Artigo
Título: Fábulas: uma abordagem linguística, social e cultural
Tema: Gêneros discursivos, gêneros textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula
Palavras-chave: Fábulas, vocabulário,valores,interação
Resumo: O presente artigo tem como tema - O estudo dos gêneros discursivos, especificamente
a fábula como forma de estímulo ao aprendizado de uma Língua Estrangeira Moderna e uma
reflexão sobre atitudes e comportamentos dentro da moralidade e da ética, em razão de que a
fábula é vista como prática social. Os objetivos desta pesquisa foram desenvolver estratégias e
metodologias que visem melhorar a desenvoltura do aluno de LEM em relação à oralidade e
compreensão de textos, além de proporcionar atividades de reflexão e conscientização sobre
valores ético e morais. A investigação se justifica por contribuir de forma significativa para o
ensino de uma Língua Estrangeira, pois permitiu construir significados além daqueles presentes
apenas na escrita proporcionando interação com o contexto sociocultural dos alunos e sua forma
de ver e analisar o mundo. O problema que motivou este estudo foi a falta de interesse dos alunos
do 9º ano em aprender uma LEM. A metodologia utilizada foi a participação em grupo e produção
coletiva de textos em língua estrangeira, fundamentada nas DCEs (PARANÁ, 2008), Cristovâo
(2004), Bronckart (2003) e Schneuwly & Dolz (2004)

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: ABIGAIL DE CARVALHO
Orientador: Silvio Tadeu de Oliveira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Fábulas: uma abordagem linguística, social e cultural
Tema: Gêneros discursivos, gêneros textual, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula.
Palavras-chave: Fábulas, vocabulário, valores, interação
Resumo: Esta unidade didática pretende através do gênero fábula, realizar uma interação com o
dia a dia do educando, valorizando conhecimentos prévios, resgatando valores sociais e culturais,
além de proporcionar um desempenho maior no vocabulário, incentivar a oralidade e a produção
escrita. O trabalho com fábulas oportuniza aos alunos realizarem compreensão, fazer inferência
nos textos, posicionar-se criticamente e refletir sobre questões morais de valores, amizade,
respeito e cidadania.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: ALESSANDRA MATIAS DE LIMA
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Etapa: Artigo
Título: O GÊNERO TEXTUAL COMO INSTRUMENTO PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM DE

LÍNGUA INGLESA A PARTIR DO DIÁRIO DE ANNE FRANK
Tema: Interacionismo Sociodiscursivo e Ensino de línguas com base em gêneros textuais
Palavras-chave: Interacionismo sócio- discursivo, Diário Pessoal, Ensino de Língua Inglesa,
Anne Frank
Resumo: Neste trabalho apresentamos os resultados da implementação de uma produçãodidática desenvolvida no Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE. Baseados
fundamentalmente no interacionismo sócio-discursivo e no modelo de análise proposto por
Bronckart (1999), selecionamos trechos pessoais da obra O diário de Anne Frank (CALADO,
FRANK e FRANK, 1998) como instrumentos para o ensino e aprendizagem de Língua Inglesa.
Para isso, foi implementado uma série de atividades voltadas à compreensão e produção textual
relacionadas ao gênero textual diário pessoal com alunos do segundo ano do ensino médio de
uma escola pública da rede estadual paranaense. Com isso, objetivou-se contribuir para o
desenvolvimento humano e pessoal dos sujeitos envolvidos, assim como também, levá-los a
comparar o contexto de produção das obras estudadas com a realidade histórica, social e política
na qual estão inseridos. Desse modo, os resultados mostraram que esse tipo de atividade pôde
contribuir significadamente para o ensino de Língua Inglesa, uma vez que a mesma promoveu o
envolvimento de capacidades de linguagem, no sentido de reconhecer tal gênero como
instrumento de aprendizagem.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: ALESSANDRA MATIAS DE LIMA
Orientador: Mariana Furio da Costa - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo
Mourão
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O GÊNERO TEXTUAL COMO INSTRUMENTO PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM DE
LÍNGUA INGLESA A PARTIR DO DIÁRIO DE ANNE FRANK
Tema: Interacionismo Sociodiscursivo e Ensino de línguas com base em gêneros textuais
Palavras-chave: Interacionismo Sociodiscursivo, Ensino de gêneros, Compreensão e Produção
Textual, Diário pessoal,
Resumo: Fundamentado no documento das Diretrizes Curriculares da Educação Básica para o
Ensino de Línguas Estrangeiras Modernas do Estado do Paraná (DCE) (2008) com base em
gêneros textuais, nosso projeto tem por objetivo investigar o desenvolvimento humano e social do
aluno pela apropriação das características constitutivas e da função social do gênero textual diário
pessoal, em uma turma de 2º ano do Ensino. Nosso trabalho fundamenta-se na perspectiva do
Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) (BRONCKART, 1999/2007), no ensino de línguas com base
em gêneros e nas capacidades de linguagem, (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004; MACHADO;
CRISTOVÃO, 2006; CRISTOVÃO, 2007, 2008, 2009; CRISTOVÃO; STUTZ, 2011), bem como em
uma abordagem de sistematização de aulas baseada nas seguintes fases: Pre-activity, WhileActivity e Post-Activity (UNDERWOOD, 1989, 1990; OXFORD, 1990). Quanto aos aspectos
metodológicos, utilizaremos questionários aplicados aos alunos, produções dos alunos e diários
de aula pela professora pesquisadora. Tal projeto justifica-se na medida em que pode contribuir
para os alunos repensarem o contexto em que vivem, seu papel na sociedade, seu processo de
aprendizagem e desenvolvimento, além do contexto de produção em que o gênero textual a ser
estudado se insere e suas funções sociais.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: ALTHAIR CANDIDO DE CASTRO JUNIOR
Orientador: Alessandra da Silva Quadros Zamboni - IES: Faculdade Estadual de Filosofia,
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Etapa: Artigo
Título: A Tecnologia e suas Linguagens no Estudo da Língua Estrangeira Moderna no Instituto
Estadual de Educação
Tema: A Tecnologia e suas Linguagens no Ensino de Língua Inglesa
Palavras-chave: Tecnologia, estudo das tecnologias, uso pedagógico das tecnologias,
Resumo: Este trabalho de pesquisa procurou encontrar meios para tentar contornar um problema
recorrente em sala de aula em nossos dias, que é o uso inadequado dos recursos tecnológicos
hoje disponíveis nas aulas de língua inglesa. Como vivemos em um período de grande aceleração
e avanço das tecnologias de informação e comunicação, percebemos a importância de se fazer
uso delas, efetivamente na prática escolar. A ideia desse projeto foi a de fazer uso de um aparelho
celular para desenvolver atividades de produção de pequenos vídeos, usando diálogos e textos
em Língua Inglesa. Buscamos com isso fazer com que os alunos praticassem a língua através de
todo um trabalho de pesquisa sobre os processos, termos técnicos, vocabulário, expressões e
outros, relacionados a produção audiovisual. A busca por informações técnicas, a preparação dos
interlocutores, cenários, figurinos e demais componentes de uma produção, trouxeram um
enriquecimento no saber dos participantes. O produto final apresentado pelos grupos de alunos
foi a mostra em vídeo do desempenho de cada um desses jovens no uso escrito e oral da Língua
Inglesa.
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Orientador: Alessandra da Silva Quadros Zamboni - IES: Faculdade Estadual de Filosofia,
Ciências e Letras do Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A TECNOLOGIA E SUAS LINGUAGENS NO ESTUDO DA LÍNGUA ESTRANGEIRA
MODERNA NO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO "DR. CAETANO MUNHOZ DA ROCHA"
Tema: A Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Tecnologia, cinema, aparelho celular, produção de vídeo,
Resumo: A Unidade Temática apresentada ao PDE será desenvolvida junto aos alunos do 1º ano
do Ensino Médio do Instituto Estadual de Educação "Dr. Caetano Munhoz da Rocha", no
município de Paranaguá/PR, e tem por objetivo utilizar recursos tecnológicos no desenvolvimento
de atividades na língua estrangeira moderna nessa instituição de ensino. Com o desejo de
despertar no aluno maior interesse na produção oral da Língua Inglesa, a ideia é fazer o uso de
aparelhos celulares com dispositivos de gravação de vídeo, para a elaboração de pequenos
documentários, retratando temas relacionados ao cotidiano da comunidade escolar. A linguagem
utilizada nos roteiros dos documentários poderá tanto se a oral quanto a escrita. Serão explorados
o vocabulário técnico para cinema como também temas sociais: preconceito, bulling, entre outros.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: ANA DE OLIVEIRA KLINGESKI
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Etapa: Artigo
Título: O gênero textual HQs em Língua Inglesa tendo como foco a diversidade cultural
Tema: Gêneros textuais
Palavras-chave: Educacao indígena,criticidade, diversidade, sequencia didática, educacao do
campo,
Resumo: Este artigo socializa os resultados do projeto de intervenção pedagógica intitulado "O
gênero textual história em quadrinhos" tendo como foco a diversidade cultural com o objetivo de
promover o gosto pela leitura em inglês, desenvolver a criatividade, a criticidade e a interpretação
textual de fatos, personagens e cultura, bem como tornar o ensino da língua inglesa mais
dinâmico, o que possibilita ao aluno transformar a sua prática social. O público-alvo foram os
alunos do oitavo ano do ensino fundamental do Colégio Estadual do Campo Faxinal da Boa Vista,
em Turvo, no estado do Paraná, em cuja clientela encontram-se indígenas que se deslocam de
sua aldeia para estudar os anos finais do ensino fundamental. Para promover a leitura crítica e o
trabalho com a diversidade cultural, foi realizada uma pesquisa aprofundada sobre o gênero
textual História em Quadrinhos e a questão indígena guarani. As atividades foram organizadas em
uma Sequência Didática e as Histórias em Quadrinhos procuraram retratar a realidade cotidiana
dos alunos indígenas e também do campo. A Sequência Didática foi trabalhada de março a julho
de 2015 e como conclusão, os alunos produziram sua própria HQ na qual comprovaram o
conhecimento adquirido a respeito do gênero textual e também a necessidade da valorização e a
criticidade sobre a diversidade cultural existente na comunidade escolar.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: ANA DE OLIVEIRA KLINGESKI
Orientador: Dea Maria Silveira - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O gênero textual HQs em Língua Inglesa tendo como foco a diversidade cultural
Tema: Gêneros Textuais
Palavras-chave: Diversidade, educação indígena,educação do campo,Gênero
Resumo: A produção didático pedagógico, aqui apresentada propõe um trabalho com o gênero
textual história em quadrinhos em Língua Inglesa, apoiados no quadro teórico metodológico do
Interacionismo Sócio Discursivo (ISD), de Bronckart (1999, 2006) e pesquisadores de Genebra
(Dolz, Schneuwly, 2004), propomos uma sequência didática (SD). Que tem por objetivo trabalhar
o gênero textual história em quadrinhos, tendo como foco a diversidade cultural. Os educandos
terão contato com alguns textos desse gênero que permitirão tratar o tema abordado dando
ênfase à educação indígena e do campo. O objetivo principal é trabalhar com as HQs, fazendo
um resgate da identidade dos educandos e a valorização da cultura local. Como resposta à essa
problemática, busca-se encontrar um meio de desenvolver atividades que enriqueçam o
conhecimento cultural dos alunos sobre a comunidade indígena guarani. A escolha das HQs tem
por objetivo promover o gosto pela leitura em Inglês, como também o desenvolvimento da
criatividade, criticidade e interpretação textual de fatos, personagens e cultura, a prática de leitura
de imagens, estudar os tipos de balões, sequencias de diálogos, temáticas, ampliar e vocabulário
e produzir uma HQ, visando tornar o ensino de Inglês mais dinâmico e incentivando a leitura
crítica possibilitando ao aluno a transformação da sua prática social.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: ANA MARIA BRUSAMARELLO
Orientador: Raquel Cristina Mendes de Carvalho - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: What wave takes us? - Repensando as construções discursivas em língua estrangeira no
mundo em que vivemos
Tema: Gêneros discursivos gêneros textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula
Palavras-chave: Leitura, Frases de camisetas, Significado,
Resumo: O presente estudo terá ênfase na leitura. A Intervenção Pedagógica será no Colégio
Estadual de Pato Branco, no oitavo ano do Ensino Fundamental. As ações previstas envolvem um
diálogo entre a teoria e a prática e por meio do "saber o que está escrito nas camisetas" instigar o
educando a leitura crítica, buscando embasamento na análise do discurso pela teoria da
Linguística Sistêmico-Funcional de Halliday.
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Professor PDE: ANA MARIA BRUSAMARELLO
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Título: What wave takes us? - Repensando as construções discursivas em língua estrangeira no
mundo em que vivemos.
Tema: Gêneros discursivos gêneros textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula
Palavras-chave: Leitura , frases de camisetas , significado,
Resumo: O presente estudo terá ênfase na leitura. A Intervenção Pedagógica será no Colégio
Estadual de Pato Branco, no oitavo ano do Ensino Fundamental. As ações previstas envolvem um
diálogo entre a teoria e a prática e por meio do "saber o que está escrito nas camisetas" instigar o
educando a leitura crítica, buscando embasamento na análise do discurso pela teoria da
Linguística Sistêmico-Funcional de Halliday.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: ANA PAULA GOBOR
Orientador: Ana Paula de Castro Sierakowski - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: Snow white e Mirror Mirror:um estímulo para a aprendizagem da língua inglesa por meio
do conto de fadas e sua respectiva adaptação cinematográfica.
Tema: Gêneros discursivos gêneros/ textuais leitura,produção textual e oralidade em sala de aula.
Palavras-chave: Língua Inglesa, Literatura, Filme, Leitura Crítica e Contos de Fadas,
Resumo: Este trabalho é parte integrante do processo de formação continuada PDE- 2014, que
relata a implementação do projeto Snow White e Mirror Mirror: um estímulo para a aprendizagem
de língua inglesa por meio do conto de fadas e sua respectiva adaptação cinematográfica,
realizado com alunos do 8º ano do Colégio Estadual Profº Maria Ignácia, situado em Rebouças
PR. Este trabalho teve como objetivo despertar o interesse pela aprendizagem e dar oportunidade
para que os alunos entrem em contato com a literatura em língua inglesa. O material escolhido

para o trabalho foi o conto de fadas Snow White, pois esse tipo de material tem o poder de
prender a atenção dos alunos e é capaz de promover reflexões sobre vários temas importantes
para o desenvolvimento pessoal. Também foi utilizado o filme Mirror Mirror, visto que o interesse
da criança de hoje, muitas vezes, se concentra em mídias audiovisuais. Foram realizadas
atividades de pré-leitura e questionários referentes ao conto e ao filme selecionado, após a leitura
foram realizadas atividades de interpretação e produções escritas. Os autores utilizados para a
pesquisa foram: Bettelheim, Aumont, Coelho, Hutcheon, dentre outros. Por meio dessa
metodologia diferenciada, os alunos puderam refletir, comparar, contrastar valores e atitudes e, a
partir disso, desenvolver a consciência da importância que a língua desempenha no meio em que
vive.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: ANA PAULA GOBOR
Orientador: Ana Paula de Castro Sierakowski - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Snow white e Mirror Mirror:um estímulo para a aprendizagem da língua inglesa por meio
do conto de fadas e sua respectiva adaptação cinematográfica.
Tema: Gêneros discursivos gêneros/ textuais, leitura,produção textual e oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: Língua Inglesa, Literatura, Filme, Leitura Crítica
Resumo: Para inserir no contexto dos alunos a motivação e o interesse que vai se perdendo no
percurso de sua caminhada escolar, pensou-se em uma prática inovadora que torne a
aprendizagem mais significativa para os alunos. Assim, o objetivo desse trabalho é despertar o
interesse pela aprendizagem de língua inglesa e dar oportunidade para que os alunos também
entrem em contato com literatura em língua inglesa. Para tanto, o material escolhido é o conto de
fadas Snow White, pois esse tipo de texto tem o poder de prender a atenção, de entreter e fazer
reflexões sobre vários temas importantes para o desenvolvimento pessoal. Também será utilizado
o filme Mirror Mirror, visto que muito do interesse da criança/adolescente de hoje gira em torno do
audiovisual. O projeto será aplicado no Colégio Estadual Professora Maria Ignácia para os alunos
do 8º ano. Serão realizadas atividades de pré-leitura e questionários referentes ao conto e ao
filme selecionado, após a leitura dos textos, serão realizadas atividades de interpretação e
também produções escritas. Por meio do contato com a literatura e o filme, espera-se que os
alunos possam refletir; comparar contrastar valores e atitudes e, a partir disso, desenvolver a
consciência da importância que a língua e a literatura desempenham no meio em que vivem.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: ANDREIA CARLA FUNGHETO
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Etapa: Artigo
Título: A canção infantil como recurso motivador de aprendizagem nas aulas de Língua
Espanhola na Educação Básica
Tema: A Tecnologia e suas linguagens no Ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Canção infantil, língua espanhola, motivação
Resumo: Este artigo tem como finalidade relatar quais os fatores que nortearam esse projeto,
como decorreu o desenvolvimento do mesmo e quais foram os objetivos alcançados ao final do

mesmo, bem como as alterações que ocorreram no decorrer do trabalho e quais fatores que
acarretaram essas mudanças.
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A canção infantil como recurso motivador de aprendizagem nas aulas de Língua
Espanhola na Educação Básica
Tema: A Tecnologia e suas linguagens no Ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Canção, lúdico, motivação
Resumo: O presente trabalho busca mostrar a importância da utilização de canções infantis como
recurso motivador na aprendizagem da língua espanhola nos 6º anos do Ensino Fundamental
tendo como objetivo fazer com que o aluno goste da disciplina e sinta-se instigado a aprender.
Esse recurso possui ludicidade a qual cativa os alunos e faz com que busquem o conhecimento
da língua estudada. Sabendo que nessa faixa etária os alunos ainda gostam de músicas infantis e
as mesmas são de fácil memorização tentaremos despertar o interesse pela língua por meio da
ludicidade que as canções trazem consigo pois música é um elemento da cultura a muito
existente em nossa sociedade e tem o poder de cativar as pessoas.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: ANGELA LOSS MACHADO
Orientador: ROSA ELENA BUENO - IES: UEPG
Etapa: Artigo
Título: Clubinho de Inglês: uma proposta de oferta de segunda língua estrangeira no ensino
fundamental: atividades lúdicas com o uso de estratégias de compreensão oral e escrita
Tema: Gêneros Discursivos, Gêneros Textuais, Leitura, Produção Textual e Oralidade em Sala de
Aula
Palavras-chave: Clubinho de inglês, Oralidade e leitura, Atividades lúdicas,
Resumo: Tendo em vista a proposta do governo federal de que as Escolas da Rede Pública
poderiam escolher entre o ensino oficial de Língua Inglesa ou de Língua Espanhola, muitas
escolas, por meio de votação em suas comunidades, optaram pelo Espanhol. Com isso, muitas
crianças deixaram (e deixarão) de ter o contato com o Inglês. Portanto, este projeto objetiva a
criação de um Clubinho de Inglês, em contraturno, propondo novas formas de ensinar o idioma de
maneira lúdica e prazerosa com maior motivação e rendimento, com vistas a desenvolver nos
educandos as quatro habilidades da língua, principalmente a oralidade. Realizou-se um Projeto de
Intervenção Pedagógica e um Caderno Pedagógico ou Unidade Temática durante a participação
no Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE/PR. As atividades do Clubinho foram
implementadas do Colégio Estadual Santa Maria de Ponta-Grossa - Paraná, Envolveu alunos dos
6º anos, totalizando 32 h de curso. A experiência foi socializada com demais professores da rede
pública que participaram do Grupo de Estudos em Rede/GTR. Espera-se proporcionar aos
aprendizes oportunidades que os estimulem ao envolvimento com uso da língua inglesa,
promover maior compreensão e a percepção da língua inglesa como uma forma de expressão e
comunicação presente no cotidiano, além de desenvolver atitudes críticas e a consciência sobre a
valorização e reflexão sobre a língua. É inquestionável que o aprendizado da Língua Inglesa na

atual sociedade brasileira é imprescindível para novas oportunidades de progressão nos estudos
e inserção no mercado de trabalho, além de ampliar o horizonte de expectativas sobre o mundo
globalizado e multicultural.
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Orientador: ROSA ELENA BUENO - IES: UEPG
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: CLUBINHO DE INGLÊS: UMA PROPOSTA DE OFERTA DE UMA SEGUNDA LÍNGUA
ESTRANGEIRA NO ENSINO FUNDAMENTAL: ATIVIDADES LÚDICAS COM O USO DE
ESTRATÉGIAS DE COMPREENSÃO ORAL E ESCRITA
Tema: Gêneros Discursivos, Gêneros Textuais, Leitura, Produção Textual e Oralidade em Sala de
Aula
Palavras-chave: Palavras chave: Clubinho de inglês, Oralidade e leitura, Atividades lúdicas,
Resumo: O momento atual mostra a necessidade de empenhar-se, criando novos projetos para
as mudanças necessárias para a eficiência do ensino de LEM (Língua Estrangeira Moderna) nas
escolas públicas, uma vez que com a aprovação da Lei 11.161 de 05 de agosto de 2005, a
inclusão do ensino de Língua Espanhola nas escolas públicas para o Ensino Médio é também
uma realidade. A importância do Espanhol e do Inglês no mundo contemporâneo, por motivos de
natureza político-econômica, não deixam dúvidas sobre a necessidade do aprendizado dessas
duas línguas estrangeiras. No entanto, com a proposta do governo federal de que as Escolas da
Rede Pública poderiam escolher entre o ensino oficial de Língua Inglesa ou de Língua Espanhola,
muitas escolas, em votação em suas comunidades, optaram pelo Espanhol. Com isso, muitas
crianças deixaram (e deixarão) de ter o contato com o Inglês. Nesse novo panorama, os cursos
livres oferecidos por escolas privadas têm sido a salvação de muitos estudantes neste quesito.
Entretanto, a grande maioria dos alunos da rede pública só tem contato com uma língua
estrangeira na própria escola. São vários os motivos porque não frequentam estas escolas
privadas, sendo os mais comuns: a dificuldade de deslocamento e o custo. Assim, faz-se
necessário pensar em novas propostas para o ensino do inglês concomitante com o espanhol,
inovando dentro dos conteúdos sem tirar a essência do que é preciso construir buscando, dentro
das Diretrizes e Bases da Educação e do PCN-LE, todas as ações necessárias para a melhoria
no ensino da língua inglesa. É essa a proposta deste projeto
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Orientador: MARLENE NERI SABADIN - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: O Facebook como ferramenta midiática no Ensino de Língua Inglesa
Tema: A Tecnologia e suas linguagens no Ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Motivação, Facebook, Ensino, Tecnologia, Inglês
Resumo: Este artigo apresenta o resultado de um estudo referente ao uso da tecnologia por meio
de uma pedagogia colaborativa à prática escolar de inserção em uma rede social (Facebook),
tanto de uma página com a disposição da produção didática quanto de um grupo de estudos entre
os alunos e o professor. Por constatar a grande utilização dos dispositivos móveis pelos
adolescentes, percebe-se uma oportunidade de utilizar esses aparelhos de comunicação e

informação no âmbito escolar a fim de motivar o aluno no processo de ensino-aprendizagem em
Língua Inglesa, relacionando a realidade do mesmo às atividades educacionais. A produção
didática está disponibilizada em treze momentos, com atividades online e offline referente à
disciplina, bem como o histórico biográfico da professora-autora, filmes, letras musicais, fábulas,
lições de vida e participação em programas de sustentabilidade; para reflexões sobre a realidade
local, valorização da escola e produções de poemas referente ao tema "O que se pode fazer para
melhorar o local onde se vive". Este artigo contempla o Projeto de Intervenção Pedagógica, a
Produção Didático Pedagógica, a Implementação do Projeto Pedagógico na Escola e as
contribuições das discussões do Grupo de Trabalho em Rede - GTR e objetiva apontar caminhos
para incentivar a participação do educando nas aulas, com o intuito de contribuir no desempenho
dos alunos na aprendizagem sócio-cognitiva-educacional.
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Título: O uso do Facebook no ensino de Inglês
Tema: A Tecnologia e suas linguagens no Ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Facebook, Motivação, Aprendizagem, Ações Positivas
Resumo: A partir das implicações das tecnologias existentes entre o educando e o entorno
institucional de educação, houve a elaboração desta Produção Didático-Pedagógica que
apresenta estratégias de ensino concomitante aos novos paradigmas tecnológicos, com foco em
um público que cada dia mais se identifica e os utiliza. Essa metodologia propõe realizar
produções em Língua Inglesa por meio de redes sociais (Facebook, por exemplo) a ser inseridas
na prática escolar de forma complementar, a fim de contemplar a pedagogia colaborativa para
motivar o aluno no processo de ensino-aprendizagem, relacionando a realidade do mesmo às
atividades escolares. Visa, também, utilizar o Laboratório de Informática, Portais Educacionais,
Celulares, Smartphones, Tablets, TV Pen Drive, DVD e Câmera digital, de forma a contribuir na
superação de determinados desafios emergentes, como a inserção dos dispositivos móveis no
contexto da sala de aula. Para a produção do material, buscou-se aprofundamento nos estudos
de Braga (2012), Diretrizes Curriculares da Educação Básica (2008), Estatuto da Criança e do
Adolescente (2004), Kenski (2005), Lemos (2012), Lévy (2012), Matos (2004), Orientações
Curriculares para o Ensino Médio - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (2008), Peborgh
(2013) e Rojo (2012).
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Etapa: Artigo
Título: Games: Os jogos como apoio ao ensino do Inglês para alunos com Deficiência Intelectual
na Sala de Recursos
Tema: A Linguística Aplicada e a Didática do ensino da Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Jogos Pedagógicos Adaptados, Língua Inglesa, Sala de Recursos, Deficiente
Intelectual
Resumo: O presente artigo apresenta o trabalho desenvolvido no Programa de Desenvolvimento

Educacional (PDE), na forma de Produção Didático-Pedagógica, que objetivou propor Jogos
Pedagógicos que fossem adaptados para o apoio ao ensino da Língua Inglesa, a alunos com
Deficiência Intelectual, na Sala de Recursos. Com esse objetivo em mente, após entrevistas
informais com os professores de Língua Inglesa e da Sala de Recursos, estruturaram-se
atividades auxiliares que facilitassem a compreensão dos jogos, para que os mesmos fossem
aplicados. Durante a implementação da proposta, observou-se que os alunos conseguiram obter
êxito na realização das atividades e dos jogos, além da melhora na aprendizagem dos conteúdos
básicos da Língua Inglesa. Assim, percebeu-se que a proposta é de grande relevância para o que
se propõe neste contexto específico de ensino.
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Games: Os jogos como apoio ao ensino do Inglês para alunos com Deficiência Intelectual
na Sala de Recursos
Tema: A Linguística Aplicada e a Didática do ensino da Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Língua Inglesa, Jogos, Deficiência Intelectual, Sala de Recursos,
Resumo: A presente unidade didática visa propor atividades por meio de Jogos Pedagógicos
adaptados ao apoio do ensino da Língua Inglesa na Sala de Recursos, de modo que o aluno
Deficiente Intelectual possa ter um auxílio no aprendizado do conteúdo trabalhado em sala de
aula. De acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação Especial, é direito do aluno aprender
todos os conteúdos de todas as disciplinas, respeitando o seu tempo na aprendizagem (PARANÁ,
2006). Para tal, serão realizadas entrevistas informais com os professores da sala de aula regular
e da Sala de Recursos, de modo a balizar nossas ações em sala de aula, de maneira
colaborativa, efetivando a aprendizagem dos alunos.
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Etapa: Artigo
Título: Música: Um gênero que ensina e encanta nas aulas de Inglês.
Tema: Gênero Discursivo
Palavras-chave: Música, leitura, interpretação, compreensão
Resumo: Neste artigo, apresentaremos os resultados da implementação de uma proposta de
intervenção na qual o gênero textual música é utilizado como um fator motivador nas aulas de
língua inglesa como recurso metodológico para despertar o interesse do discente pela LI e
utilizando das estratégias de leitura para a melhor compreensão textual bem como atividades para
o desenvolvimento das práticas do uso da língua (listening, writing, reading, speaking), priorizando
sempre a prática de interpretação.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: ANTONIA EDI DE SIQUEIRA
Orientador: Jose Carlos Aissa - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: MÚSICA: UM GÊNERO QUE ENSINA E ENCANTA NAS AULAS DE INGLÊS
Tema: Gênero Textual
Palavras-chave: Música, Leitura, Interpretação, Compreensão
Resumo: Considerando o gênero textual música como um fator motivador nas aulas de língua
inglesa, a presente unidade didática propõe trabalhar o gênero textual música enquanto recurso
metodológico para despertar o interesse do aluno pela LI e mostrar que a música pode contribuir
com o processo de ensino aprendizagem de Língua Inglesa, através da compreensão oral,
escrita, fala e leitura que é o objetivo deste projeto, pois a música é um gênero que faz parte da
vida cotidiana da maioria das pessoas. Utilizando-se das estratégias de leitura, espera-se que os
alunos desenvolvam melhor a compreensão textual e percebam que é possível compreender
qualquer tipo de texto mesmo com as próprias limitações. Serão realizadas atividades com o
gênero música para o desenvolvimento das práticas do uso da língua (listening, writing, Reading,
speaking), priorizando sempre a prática de interpretação.
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Título: Jogos Pedagógicos como Instrumento para o Ensino da Língua Inglesa
Tema: Gêneros Discursivos, Leitura, Produção textual e Oralidade em sala de aula
Palavras-chave: Jogos Pedagógicos, Motivação, Interação, Sucesso da Prática Pedagógica em
LE
Resumo: Temos presenciado no contexto escolar que, apesar dos alunos que ingressam nos
anos finais do Ensino Fundamental terem curiosidade em aprender uma língua estrangeira, a
disciplina de LEM - Inglês não tem alcançado resultados satisfatórios. Esse fato está associado a
diversas situações, entre elas destacamos a pouca ou nenhuma motivação que permeia a prática
pedagógica docente, com aulas restritas ao uso do livro didático, com exercícios mecânicos, sem
a alegria e a curiosidade que traz o aprender de uma nova língua. Para reverter esse quadro,
propusemos um trabalho de pesquisa, objetivando trabalhar, por meio de jogos pedagógicos,
atividades coerentes com os conteúdos mínimos do currículo, de modo a alcançar maior
envolvimento e motivação dos estudantes, principalmente de 6º anos, no processo de ensino e
aprendizagem na disciplina de Língua Inglesa. Em busca desse objetivo, elaboramos uma
produção didático- pedagógica com diferentes atividades lúdicas, envolvendo jogos cognitivos,
jogos de observação, jogos linguísticos, entre outros com a intenção também de promover o
desenvolvimento da percepção, atenção e apreensão dos conteúdos mínimos de língua inglesa.
Os resultados evidenciaram serem os jogos um grande aliado do professor, de fácil acesso e que,
além de fixar os conteúdos, traz a interação real para a sala de aula, aproxima os pares e reestabelece o clima propício para a aprendizagem de uma nova língua.
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Jogos pedagógicos como instrumentos para o ensino da língua inglesa
Tema: Gêneros Discursivos, Leitura, Produção textual e Oralidade em sala de aula
Palavras-chave: Jogo, Instrumento, Lúdico, Cognitivo
Resumo: Esta produção tem como objetivo trabalhar, por meio de jogos pedagógicos, atividades
coerentes com os conteúdos e objetivos do currículo, de modo a alcançar maior envolvimento e
motivação dos estudantes, principalmente de 6º anos, no processo de ensino e aprendizagem na
disciplina de Língua Inglesa. Em busca desse objetivo, propomos promover a interação, a
cooperação e a troca de conhecimentos entre os alunos, com vistas a uma melhor assimilação do
conteúdo, bem como deixá-los vivenciar e utilizar a língua inglesa como prática social, por meio
de jogos. Desse modo, a presente produção didático- pedagógica foi elaborada com diferentes
atividades lúdicas, tais como a utilização de jogos cognitivos, jogos de observação, jogos
linguísticos, entre outros com a intenção de promover o desenvolvimento da percepção, atenção e
apreensão dos conteúdos de língua inglesa, enquanto desenvolve as modalidades: oralidade,
leitura e escrita neste idioma.
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Título: As Histórias em Quadrinhos (HQ) como apoio pedagógico para leitura
Tema: Gênero Textual História em Quadrinhos (HQ), no Ensino da Língua Inglesa.
Palavras-chave: Leitura, Produção de texto, História em Quadrinhos
Resumo: O presente artigo é resultado da implementação da Unidade Didática intitulada "As
Histórias em Quadrinhos (HQ) como apoio pedagógico para leitura", desenvolvida com alunos do
6 o ano do ensino fundamental, no período matutino, da Escola Estadual Curitiba, em Paranavaí,
Pr, apresentado como requisito obrigatório no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE).
O objetivo foi utilizar a biblioteca da escolacomo ambiente propício para estimular a leitura de
Histórias em Quadrinhos e assim, ampliar o recurso linguístico em língua estrangeira moderna,
neste caso, a língua inglesa. A Unidade Didática foi dividida em cinco etapas, e cada etapa teve
um enfoque diferenciado sobre as histórias em quadrinhos. Na primeira etapa fez-seum
levantamento de dados sobre o conhecimento prévio que os alunos tinham sobre as histórias em
quadrinhos; na segunda etapa, abordaram-se as estruturas das HQs, como: balões, falas,
onomatopéias, metáforas visuais, linhas de movimentos, pontuação e interjeições; na terceira
etapa, iniciou-se a leitura de Gibis com histórias em quadrinhos em inglês, onde foram
trabalhados os elementos da narrativa (narrador, personagem, tempo, espaço, foco narrativo). A
quarta etapa foi direcionada à produção de histórias em quadrinhos e, para concluir, foi montado
um painel na área comum da escola apresentando o produto final da implementação e ainda a
produção de portfólios individuais como forma de registro e avaliação das atividades. Para tanto,
utilizaram-se de diferentes atividades, como pesquisas orientadas na internet, leituras individuais,
leituras coletivas, música, vídeos, produção de cartazes, produção de quadrinhos, entre outras.
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Título: As Histórias em Quadrinhos (HQ) como apoio pedagógico para leitura
Tema: Gênero Textual História em Quadrinhos (HQ), no Ensino da Língua Inglesa. Gênero Textual
História em Quadrinhos (HQ), no Ensino da Língua Inglesa.
Palavras-chave: Histórias em Quadrinhos, Leitura, Língua Inglesa
Resumo: Esta Unidade Didática intitulada "As Histórias em Quadrinhos (HQ) como apoio
pedagógico para leitura" tem como objetivo utilizar a biblioteca escolar como ambiente propício
para estimular a leitura de Histórias em Quadrinhos e assim, ampliar o recurso linguístico em
língua estrangeira moderna, neste caso, a língua inglesa. Esse gênero foi proposto por estimular
a imaginação e a criatividade dos alunos e também por despertar o interesse pela leitura e a
escrita, fornecendo subsídios para o desenvolvimento da capacidade de análise, interpretação e
reflexão do leitor, tornando o ensino mais lúdico. Para tanto, como encaminhamentos
metodológicos serão, utilizados as histórias em quadrinhos (HQs), proporcionando assim, a
magia, o encantamento, as situações quase irreais de que são formadas, os quais contribuem
decisivamente para o envolvimento do leitor que desconhece, quase completamente, as
condições espaciais e culturais que orientam a criação destas histórias. O material será
desenvolvido com alunos matriculados no 6 o ano do ensino fundamental, no período matutino,
em encontros semanais, perfazendo um total de 32 horas de atividades direcionadas aos alunos e
32 horas de elaboração, organização e correção das atividades.
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Título: AS DIFERENTES FORMAS DE TRABALHAR A MÚSICA NA LÍNGUA ESTRANGEIRA
MODERNA (LEM)
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Resumo: O presente artigo traz uma síntese das atividades desenvolvidas no Programa de
Desenvolvimento Educacional - PDE, edição 2014/2015, na área de estudos de Língua
Estrangeira Moderna, com ênfase em Língua Inglesa. Este artigo tem como objetivo resgatar não
só o interesse dos alunos pela Língua Estrangeira Moderna, mas motivá-los mostrando-lhes que o
que veem, ouvem, leem, está direta ou indiretamente relacionado à necessidade da
aprendizagem e conhecimento de um idioma bem como toda a carga cultural que os acompanha.
Para isso foram desenvolvidas atividades que visassem estimular os alunos da importância da
língua estrangeira para a fim de ampliar o seu conhecimento e com isso passarem a ter mais
oportunidades de acesso a informações sobre o mundo, despertando assim o interesse pela
língua inglesa, utilizando e reconhecendo-a como um meio de aprendizado, de organizar e
produzir diferentes tipos de textos escritos a partir da música.
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Título: Explorando a música na Língua Inglesa
Tema: Gênero Discursivo/ Textuais, Leitura, Produção textual e Oralidade em sala de aula
Palavras-chave: Música, motivação, LEM
Resumo: Baseado na perspectiva das DCE"s (2008, p.64) "A aula de LEM deve ser um espaço
em que se desenvolvam atividades significativas, as quais explorem diferentes recursos e fontes,
a fim de que o aluno vincule o que é estudado com o que o cerca". Pretende-se com esta Unidade
Didática possibilitar ao professor oportunidades para subsidiar trabalhos mais criativos utilizando a
música como um recurso de aprendizagem, e para os alunos um incentivo para que tomem para
si o gosto pela língua e passem a utilizá-la a partir do momento que a compreendem.
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Título: A Saga Crepúsculo e a Intertextualização com a Literatura Inglesa e Norte Americana.
Tema: Gêneros discursivos, gêneros textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: leitura, literatura, intertextualidade, romance
Resumo: Este artigo final teve com objetivo desenvolver atividades que despertassem o gosto de
ler dos educandos, unindo e Intertextualizando fragmentos textuais da literatura inglesa e norteamericana, cenas de filmes, letras de músicas abordando a mesma temática extraídas da saga
Crepúsculo da autora Stephenie Meyer e da forte ligação com os clássicos da literatura inglesa
tais como: Orgulho e Preconceito de Jane Austen, Romeu e Julieta de William Shakespeare, O
Morro dos Ventos Uivantes de Emily Brontë, Sonho de uma noite de verão e O mercador de
Veneza, ambas de Shakespeare. Com isso pretendeu-se instigar os alunos a lerem de forma
prazerosa e mostrar que os clássicos da literatura estão sempre atuais e que nunca caem de
moda, pois sempre serão musas inspiradoras para autores, poetas, cineastas e compositores da
futura geração. O educando também terá uma noção de língua como atividade social, histórica,
cultural e cognitiva. Serão desenvolvidos os aspectos culturais da língua inglesa e de seus
falantes. O aluno ao interagir com gêneros textuais diversos perceberam que as formas
linguísticas não são sempre idênticas, não assumem sempre o mesmo significado, mas são
flexíveis e variam conforme o contexto e a situação em que a prática social de uso da língua
ocorre.
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Título: A Saga Crepúsculo e a Intertextualização com a Literatura Inglesa e Norte Americana.
Tema: Gêneros discursivos, gêneros textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: leitura, literatura, intertextualidade, romance
Resumo: Esta produção didático-pedagógica na escola tem por objetivo desenvolver atividades
que despertem o gosto de ler dos educandos, unindo e Intertextualizando fragmentos textuais da
literatura inglesa e norte-americana, cenas de filmes, letras de músicas abordando a mesma
temática extraídas da saga Crepúsculo da autora Stephenie Meyer e da forte ligação com os
clássicos da literatura inglesa tais como: Orgulho e Preconceito de Jane Austen, Romeu e Julieta
de William Shakespeare, O Morro dos Ventos Uivantes de Emily Brontë, Sonho de uma noite de
verão e O mercador de Veneza, ambas de Shakespeare. Com isso pretende-se instigar os alunos
a lerem de forma prazerosa e mostrar que os clássicos da literatura estão sempre atuais e que
nunca caem de moda, pois sempre serão musas inspiradoras para autores, poetas, cineastas e
compositores da futura geração. O educando também terá uma noção de língua como atividade
social, histórica, cultural e cognitiva. Serão desenvolvidos os aspectos culturais da língua inglesa
e de seus falantes. O aluno ao interagir com gêneros textuais diversos perceberá que as formas
linguísticas não são sempre idênticas, não assumem sempre o mesmo significado, mas são
flexíveis e variam conforme o contexto e a situação em que a prática social de uso da língua
ocorre.
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Título: A Língua Inglesa Evidenciando as Relações Interdisciplinares Através da Abordagem de
Gêneros Textuais Focalizando a Temática Meio Ambiente.
Tema: Língua Estrangeira na relação interdisciplinar
Palavras-chave: Meio Ambiente, estudante, preservação
Resumo: As ações deste trabalho visam uma busca pela conscientização dos alunos do Colégio
Estadual Terezinha Rodrigues da Rocha, bem como, de toda sua comunidade, para a
necessidade de se construir uma "prática social" baseada na preservação do meio ambiente,
onde destacamos, que existe uma necessidade de uma consciência mais definida de proteção e
preservação. Dessa forma, esta pesquisa se justifica pela necessidade de se criar com os alunos
a elaboração e implantação de outras formas de preservação para o meio ambiente e que
culminará em trabalhar com os alunos "a releitura" da realidade que os cerca e após isso,
encontrar novos caminhos sobre o que fazer para melhorá-la, transformá-la. Para a eficácia do
trabalho interdisciplinar, faz-se necessário considerar tudo o que faz parte da realidade de nossos
educandos, incluindo as situações que envolvam cultura e a vida em sociedade, ou seja, analisar
tudo o que faz parte da vivência de nossos alunos, verificar os obstáculos e dificuldades que
enfrentam, e propor estratégias a fim de mudá-los. O mundo social que rodeia a todos nós é que
nos determina a forma com que vamos pensar, agir, etc. Pensando desde já em formar cidadãos,
essa filosofia de aprendizagem e linguagem é a que mais se adéqua, pois o aluno precisa ter
consciência de que existem influências do mundo social naquilo em que acreditamos, na maneira
em que agimos e pensamos.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: CARMEN LUCIA BOMBARDELLI
Orientador: Eunice Pereira Guimaraes - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Língua Inglesa e Meio Ambiente: Um olhar para seu entorno
Tema: Língua Estrangeira na Relação Interdisciplinar
Palavras-chave: Poluição, Meio Ambiente, Preservação
Resumo: Por meio deste projeto a produção didático pedagógica intitulada "Língua Inglesa e
Meio Ambiente: Um Olhar Para Seu Entorno" propõem-se estabelecer relações interdisciplinares
com a Língua Estrangeira, através da abordagem de gêneros textuais, focalizando a temática
Meio Ambiente, será aplicada por meio de uma Unidade Didática, no contexto sócio econômico da
comunidade escolar. Particularizando a aplicação dessa proposta com alunos do 9º ano no
Colégio Terezinha Rodrigues da Rocha - EFM, município de Clevelândia que pertence ao NREPato Branco. Neste caso, a língua Inglesa pode trabalhar conteúdos e assuntos de outras
disciplinas sendo significativas para o educando, fazendo uma releitura da realidade que os cerca.
Desta forma objetiva-se desenvolver uma compreensão integrada da qualidade ambiental, como
um valor inseparável do exercício da cidadania. Espera-se com esse trabalho conscientizar
alunos e comunidade sobre a necessidade de mudança de atitude e comportamento no cotidiano.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: CINTIA DA GUIA FERREIRA
Orientador: Mariana Furio da Costa - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo
Mourão
Etapa: Artigo
Título: HISTÓRIAS EM QUADRINHO COMO INSTRUMENTO PARA A FORMAÇÃO DO ALUNO
DE LÍNGUA INGLESA COMO AGENTE TRANSFORMADOR
Tema: Interacionismo Sociodiscursivo e Ensino de línguas com base em gêneros textuais
Palavras-chave: Histórias em quadrinhos, Ensino de Língua Inglesa, Gêneros Textuais
Resumo: Este trabalho apresenta os resultados de um projeto de implementação desenvolvido
no Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, no qual se utilizou histórias em quadrinhos
como recurso metodológico para o ensino de língua inglesa. Para tal, foi elaborada e aplicada
uma unidade didática com alunos do nono ano do Ensino Fundamental de uma escola pública da
rede estadual paranaense. Essas atividades tinham como principal objetivo contribuir para os
processos que envolvem o ensino e a aprendizagem de língua inglesa de modo com que os
sujeitos envolvidos pudessem se interessar mais efetivamente para o aprendizado de uma língua
estrangeira. Os resultados demonstraram que tais atividades se configuraram como um recurso
capaz de contribuir para o ensino de língua inglesa e também, da disseminação do gênero textual
histórias em quadrinhos.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: CINTIA DA GUIA FERREIRA
Orientador: Mariana Furio da Costa - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo
Mourão
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A HISTÓRIA EM QUADRINHOS COMO POSSIVEL INSTRUMENTO PARA A FORMAÇÃO
DO ALUNO DE LÍNGUA INGLESA COMO AGENTE TRANSFORMADOR
Tema: Interacionismo Sociodiscursivo e Ensino de línguas com base em gêneros textuais
Palavras-chave: Interacionismo Sociodiscursivo, Gêneros Textuais, Compreensão Textual,
Histórias em Quadrinhos,
Resumo: Fundamentamos nosso material didático na proposta sugerida pelas Diretrizes
Curriculares da Educação Básica para o ensino de Línguas Estrangeiras Modernas do Estado do
Paraná (DCE) (2008) 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; DOLZ, 2004; MACHADO; CRISTOVÃO, 2006; CRISTOVÃO, 2007, 2008, 2009;
CRISTOVÃO; STUTZ, 2011), bem como em uma abordagem de sistematização de aulas,
considerando-se os seguintes tipos de atividades: Pre-activity, While-Activity e Post-Activity
(UNDERWOOD, 1989, 1990; OXFORD, 1990). Quanto aos aspectos metodológicos, utilizaremos
os seguintes instrumentos para a coleta de dados: questionários aplicados aos alunos, atividades
dos alunos e diários de aula pela professora pesquisadora. Dentre as práticas discursivas,
optamos por trabalhar a compreensão de textos com foco no gênero textual história em
quadrinhos (HQs),em uma turma de 9º ano do Ensino Fundamental, por se tratar de um gênero
difundido entre os jovens, contribuindo para uma maior compreensão do papel da Língua Inglesa
e sua função social pelo reconhecimento das características das HQs a partir das capacidades de
linguagem, no sentido de formar o cidadão crítico capaz de agir no mundo para transformá-lo.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: CLAUDIA JONSON
Orientador: Eunice Pereira Guimaraes - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: O anúncio publicitário como ferramenta motivacional para ensinar/aprender Língua Inglesa
Tema: Gênero textual - Anúncio Publicitário
Palavras-chave: anúncio publicitário, leitura, texto
Resumo: Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma proposta de leitura de anúncios
publicitários utilizando várias imagens e ideologias, com os alunos de 9º Ano do Colégio Estadual
Vereador Heitor Rocha Kramer, a fim de que desenvolvam o interesse pela Língua Inglesa, e
assim concentrem-se nas diversas interpretações, de modo a levá-los a observar os diferentes
efeitos de sentido que deles decorrem. Pretende-se analisar os efeitos de sentido produzidos
pelos anúncios publicitários selecionados e discutir sobre a ocupação na sociedade, visando
também o rompimento de estereótipos. Os anúncios publicitários veiculados pela mídia,
comumente usam mecanismos linguísticos e também imagens, que tendem não só acordar nosso
inconsciente para a aquisição do produto retratado, mas atuam também como extraordinários
disseminadores de valores e ideologias. Sendo assim, faz-se necessário uma leitura crítica, onde
as pessoas estão sendo soterradas constantemente por imagens apelativas, textos arguciosos e
ambíguos, e representações com muita carga ideológica. Então, tem-se o objetivo de aliar o
interesse pela mídia com o desencanto pela Língua Inglesa. Portanto, ler com criticidade a

imagem imposta pela mídia faz com que os alunos entendam como ela vem sendo representada
ao longo do tempo, levando-os a compreender quais conceitos e valores nascem dessa
"publicidade", já que o inglês é a língua universal e para tanto, não se trata de uma imposição
linguística, mas sim, da realidade de um mundo totalmente moderno e globalizado.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: CLAUDIA JONSON
Orientador: Eunice Pereira Guimaraes - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O anúncio publicitário como ferramenta motivacional para ensinar/aprender Língua Inglesa
Tema: Gênero Textual: Anúncio Publicitário
Palavras-chave: Anúncio Publicitário, análise, leitura
Resumo: Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma proposta de leitura de anúncios
publicitários utilizando várias imagens e ideologias, com os alunos de 9º Ano do Colégio Estadual
Vereador Heitor Rocha Kramer, a fim de que desenvolvam o interesse pela Língua Inglesa, e
assim concentrem-se nas diversas interpretações, de modo a levá-los a observar os diferentes
efeitos de sentido que deles decorrem. Pretende-se analisar os efeitos de sentido produzidos
pelos anúncios publicitários selecionados e discutir sobre a ocupação na sociedade, visando
também o rompimento de estereótipos. Os anúncios publicitários veiculados pela mídia,
comumente usam mecanismos linguísticos e também imagens, que tendem não só acordar nosso
inconsciente para a aquisição do produto retratado, mas atuam também como extraordinários
disseminadores de valores e ideologias. Sendo assim, faz-se necessário uma leitura crítica, onde
as pessoas estão sendo soterradas constantemente por imagens apelativas, textos arguciosos e
ambíguos, e representações com muita carga ideológica. Então, tem-se o objetivo de aliar o
interesse pela mídia com o desencanto pela Língua Inglesa. Portanto, ler com criticidade a
imagem imposta pela mídia faz com que os alunos entendam como ela vem sendo representada
ao longo do tempo, levando-os a compreender quais conceitos e valores nascem dessa
"publicidade", já que o inglês é a língua universal e para tanto, não se trata de uma imposição
linguística, mas sim, da realidade de um mundo totalmente moderno e globalizado.
Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: CLAUDIANE CASTILHO PRADO DIAS FIGUEIREDO
Orientador: WILSILENE RODRIGUES GATTO - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: Penpals: parceria no processo ensino-aprendizagem de língua inglesa
Tema: A tecnologia e suas linguagens no Ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Tecnologias, Penpals, E-mails, Língua Inglesa
Resumo: O presente artigo apresenta os resultados de implementação de projeto pedagógico de
desenvolvimento da prática escrita em língua inglesa por meio do gênero e-mail, implementado no
nono ano do ensino fundamental através do programa Schools on line, em parceria com o British
Council. Nesta proposta os alunos também fizeram o uso de ferramentas online como o Padlet e
Socrative. O principal objetivo era fazer novos amigos e trocar experiências com falantes de
língua inglesa da mesma faixa etária e série. Desta forma foi observado como a prática da escrita
em língua inglesa, de forma interativa com falantes desta língua poderia estabelecer relações e
criar novos caminhos para compreender, assimilar conteúdos propostos e ainda investigar se o
intercâmbio de experiências pode ser fator reflexivo sobre seu próprio mundo.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: CLAUDIANE CASTILHO PRADO DIAS FIGUEIREDO
Orientador: WILSILENE RODRIGUES GATTO - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Penpals: parceria no processo ensino-aprendizagem de língua inglesa
Tema: A Tecnologia e suas linguagens no Ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: E-mail, penpal, língua inglesa
Resumo: O presente trabalho pretende observar como a prática de escrita em língua inglesa por
meio do gênero e-mail pode ser fator motivador e desafiador para o aprendizado. As atividades
serão realizadas através das seguintes ferramentas eletrônicas da internet: e-mail, Wikispace,
padlet e socrative. Os e-mails servirão meio de correspondência entre alunos do Colégio Gori e
alunos da Brilliant Public School da India, por meio do do programa Schools on Line do British
Council.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: CLAUDIANE REGINA BUDSKE
Orientador: Elizandra Fernandes Alves - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: Fábula: Uma estratégia de motivação para o ensino-aprendizagem da Língua Inglesa
Tema: O gênero textual fábula no ensino da língua inglesa
Palavras-chave: Leitura crítica, Gênero textual fábula, valores sociais, motivação
Resumo: O presente artigo tem como finalidade discutir brevemente os resultados obtidos com
uma proposta de ensino desenvolvido no Programa Educacional de Desenvolvimento ( Doravante
PDE ) do Governo do Estado do Paraná, a qual desenvolveu um trabalho com o gênero fábula,
aplicado numa turma de 6º ano com o objetivo de promover o ensino de uma leitura crítica de
textos pertencente à esfera de circulação, bem como estimular o educando para o aprendizado da
LI, levando-o também a reflexão em relação as condutas do mesmo no contexto escolar e social.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: CLAUDIANE REGINA BUDSKE
Orientador: Elizandra Fernandes Alves - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Fábula: Uma estratégia de motivação para o ensino-aprendizagem da língua inglesa.
Tema: Gênero textual, leitura e produção
Palavras-chave: Leitura crítica, Gênero textual fábula, valores sociais, motivação,
Resumo: O presente material didático tem como objetivo principal, apresentar uma proposta de
implementação abordando o gênero textual fábula, o qual possibilitará o desenvolvimento de um
leitor crítico e reflexivo perante as condutas humanas, diferenciando atitudes adequadas ou não
ao contexto escolar e social e, construindo a partir daí, novos valores morais e sociais. Através do
estudo crítico do gênero fábula, pretende-se levar os educandos a entender, analisar e agir de
forma adequada no que diz respeito a atitudes e situações do cotidiano, atribuindo desta forma,
um novo significado para o processo ensino-aprendizagem da LI, despertando o gosto pelo

aprender a ler, interpretar e construir novos valores para a formação do indivíduo, levando-os a
agirem de forma questionadora e crítica.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: CLECI CARNEIRO MALUCELLI
Orientador: Aleksandra Marcela Piasecka-Till - IES: UFPR
Etapa: Artigo
Título: Tecnologia e educação: o uso pedagógico dos recursos tecnológicos disponíveis no Portal
Dia a Dia Educação
Tema: A tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Estrangeira Moderna.
Palavras-chave: Tecnologia, Shakespeare, Portal Dia a Dia Educação
Resumo: Pretende-se por meio do tema "Shakespeare", desenvolver o corpo dessa unidade
didática, apresentando o escritor e sua obra aos alunos com o uso dos recursos selecionados e
encontrados no Portal Dia a Dia referentes ao autor. Com isso será possível analisar o quanto
esses recursos facilitam o processo de ensino e aprendizagem da língua.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: CLECI CARNEIRO MALUCELLI
Orientador: Aleksandra Marcela Piasecka-Till - IES: UFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Tecnologia e educação: o uso pedagógico dos recursos tecnológicos disponíveis no Portal
Dia a Dia Educação
Tema: A tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Estrangeira Moderna.
Palavras-chave: Tecnologia, Educação, Gênero Discursivo, Shakespeare
Resumo: Pretende-se por meio do tema "Shakespeare", desenvolver o corpo dessa unidade
didática, apresentando o escritor e sua obra aos alunos com o uso dos recursos selecionados e
encontrados no Portal Dia a Dia referentes ao autor. Com isso será possível analisar o quanto
esses recursos facilitam o processo de ensino e aprendizagem da língua.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: CLOVIS PONTAROLO
Orientador: Edina Aparecida Cabral Buhrer - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: O ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DO
COMPUTADOR INTERATIVO COM O COMPLEMENTO DA LOUSA DIGITAL
Tema: A Tecnologia e suas linguagens no Ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Educação, Tecnologia, lousa digital, língua inglesa, capacitação,
Resumo: Este artigo pretende apresentar os resultados obtidos por meio da implementação
pedagógica desenvolvida durante o Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE 2014 em
que foi proposto a aplicação de um curso a professores de Língua Inglesa de um Colégio Público

em um Município da Região Centro Sul do Paraná, voltado diretamente para a prática da
disciplina com a lousa digital, proporcionando espaço para discussão, aprimoramento e
elaboração de atividades que poderão ser utilizadas posteriormente em suas aulas. Entre as
várias possibilidades tecnológicas, a lousa digital tem tido destaque nos últimos anos. Ela
possibilita ao professor uma aula mais interativa, além de propiciar a interação e um contato mais
próximo educação e tecnologia. Durante o desenvolvimento das ações planejadas, observou-se o
interesse e a capacidade de aprender e se adaptar ao novo, de cada participante. As atividades
elaboradas, bem como o relato dos participantes apontam para avaliação positiva desta
implementação, seja na disposição dos conteúdos, seja no aproveitamento por parte de cada
cursista, evidenciando a necessidade de continuidade de cursos de atualização tecnológica como
formação continuada, principalmente no decorrer das semanas pedagógicas.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: CLOVIS PONTAROLO
Orientador: Edina Aparecida Cabral Buhrer - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DO
COMPUTADOR INTERATIVO COM O COMPLEMENTO DA LOUSA DIGITAL
Tema: A Tecnologia e suas linguagens no Ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Educação, tecnologia, lousa digital, língua inglesa, capacitação
Resumo: Esta unidade temática pretende ser um objeto de auxílio na prática docente para os
professores de Língua Inglesa por meio da construção de ambientes de aprendizagem apoiados
no uso direto da tecnologia. É importante lembrar que apenas disponibilizar a tecnologia não é
suficiente para que o trabalho do professor, na escola pública, aconteça. Para que ele seja capaz
de aplica-la e adaptá-la em sala de aula é preciso dar condições ao docente para a efetividade
das atividades, o manejo da tecnologia, e, acima de tudo, as possíveis contribuições deste
aparato tecnológico, na produção de uma aula mais dinâmica, sejam viáveis. A fim de cooperar
para que haja o uso efetivo deste recurso tecnológico, esta unidade temática se propõe, por meio
de oito unidades (com quatro horas cada), a aproximar e colaborar com a docência no ensino de
língua inglesa. Considerando que é uma forma de projeto experimental, o projeto será trabalhado
com professores da educação básica, que atuam no Colégio Estadual Francisco Ramos, em
Guamiranga (PR)

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: CRISTIANE REGIS VIANA
Orientador: Alessandra da Silva Quadros Zamboni - IES: Faculdade Estadual de Filosofia,
Ciências e Letras do Paraná
Etapa: Artigo
Título: A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
POR MEIO DO TRABALHO COM OS GÊNEROS DISCURSIVOS
Tema: Gêneros discursivos, gêneros/textuais, leitura produção textual e oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: Formação do professor, Interacionismo sociodiscursivo, Sequência didática
Resumo: Este artigo apresenta os resultados do projeto de intervenção intitulado "A formação
continuada do professor de língua estrangeira moderna por meio do trabalho com os gêneros

discursivos", desenvolvido em uma escola da rede pública paranaense. O objetivo deste trabalho
é refletir sobre como desenvolver junto aos professores de língua estrangeira estudos sobre os
gêneros discursivos e produção de sequências didáticas de forma a assumir uma postura positiva
e conduzir sua prática pedagógica de forma diferenciada utilizando-se de novas ferramentas para
alcançar objetivos reflexivos, críticos e produtivos. Para o trabalho aqui apresentado, o corpus é
constituído de análise das atividades desenvolvidas durante o projeto. A metodologia empregada
foi a pesquisa qualitativa (GODOY, 1995) e pesquisa-ação (MOLINA, 2007). O nosso olhar sobre
construção do desenvolvimento dos sujeitos através da interação com os gêneros do discurso e
as ações de linguagem, pautou-se nas pesquisas do Interacionismo Sociodiscursivo, a partir dos
estudos realizados por Bronckart (2012) e da produção de Sequências Didáticas, propostas por
Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004). Ao término da aplicação do projeto, constatou-se que o
trabalho com os gêneros do discurso, em uma perspectiva sócio interacionista, através da
proposta da sequência didática, foi favorável ao aprendizado dos alunos de uma turma do 8º ano
do ensino fundamental na área de língua estrangeira.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: CRISTIANE REGIS 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 FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
POR MEIO DO TRABALHO COM OS GÊNEROS DISCURSIVOS
Tema: Gêneros discursivos, gêneros/textuais, leitura produção textual e oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: Gêneros Discursivos, Interacionismo Sociodiscursivo, Sequências Didáticas
Resumo: O trabalho com os gêneros discursivos vem contribuindo significativamente com o
aprendizado dos alunos através da proposta de metodologias planejadas a partir da escolha de
um gênero discursivo. Propõe-se um estudo do trabalho com os gêneros através da teoria do
Interacionismo Sociodiscursivo e Sequências Didáticas, visando a construção do desenvolvimento
dos sujeitos através da interação com os gêneros do discurso e as ações de linguagem
evidenciando que a prática pedagógica deve ser reflexiva e estar direcionada à prática social do
discurso, e que o professor possa atribuir às suas aulas, o trabalho com os gêneros existentes
dentro de uma esfera da atividade humana, tornando a aula um espaço de discussão e interação
da língua. Como metodologia será aplicado questionário para levantamento de dados sobre a
formação acadêmica e formação continuada, encontros para leitura e discussão de textos teóricos
para a reflexão da ação docente e a criação e aplicação de uma sequência didática a partir de um
gênero discursivo. Neste projeto, busca-se evidenciar que a teoria do interacionismo
sociodiscursivo e sequências didáticas visam a construção do desenvolvimento dos sujeitos
através da interação com os gêneros do discurso e as ações de linguagem.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: DAIANY SECCO DE SOUZA
Orientador: Celia Regina dos Santos - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: A MÚSICA COMO MOTIVAÇÃO DO ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA

Tema: Gênero Textual: Música
Palavras-chave: Língua Inglesa, Ensino-aprendizagem, Música, Motivação
Resumo: O presente artigo é resultado da experiência vivenciada em sala de aula durante a
aplicação do Projeto de Intervenção Pedagógica, no qual estratégias pautadas na música foram
utilizadas como motivação para o processo de ensino-aprendizagem nas aulas de Língua Inglesa.
Este estudo visa apresentar a análise sobre a música como motivadora deste processo e sua
influência no interesse do aluno pela aprendizagem de Língua Estrangeira. É um trabalho que
nasceu da observação da desmotivação dos alunos frente às aulas de Inglês, uma vez que os
objetivos traçados para o ensino-aprendizagem da língua não eram alcançados satisfatoriamente.
Pelo fato da música estar presente na vida das pessoas, em especial dos jovens aprendizes,
pode ser usada para desenvolver várias estratégias de aprendizagem, transformando-se em
instrumento eficaz pelos professores. Para delinear a fundamentação teórica, a pesquisa
bibliográfica envolveu autores e estudiosos que tratam sobre a temática. O estudo foi
desenvolvido com a turma do Ensino Médio do CEEBJA de Mandaguaçu. Com o intuito de
alcançar os objetivos necessários, privilegiei a coleta de dados junto aos alunos através de um
questionário, seguido do uso de canções em Inglês, e de atividades estruturadas e variadas
baseadas nessas canções. A partir da análise dos dados, pude observar que é possível reunir em
um só contexto a diversão e a aprendizagem por meio da música. Ela traz momentos de harmonia
e reflexão ao ser humano.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: DAIANY SECCO DE SOUZA
Orientador: Celia Regina dos Santos - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A Música como Motivação do Ensino-aprendizagem de Língua Inglesa
Tema: Gênero Textual: música
Palavras-chave: Língua Inglesa, Gênero textual, Música, Ensino-ap
Resumo: O objetivo da elaboração desse trabalho se deve ao fato de que o ato de ouvir música
faz parte do cotidiano de nossos alunos, tornando-se um fator de motivação para os mesmos.
Portanto, devemos aproveitar essa motivação como recurso a ser priorizado no processo de
ensino-aprendizagem, promovendo no educando o contato com a Língua Inglesa. O gênero
música foi escolhido para enfocar esse trabalho com letras de canções e diversas atividades a
serem exploradas, permitindo ao educando a identificação e o reconhecimento da variedade de
cultura e variedade linguística. Além de despertar nesse educando, o interesse, o gosto, o prazer
e a motivação para a construção de um aprendizado significativo. Através deste material didáticopedagógico, que consiste em uma Unidade Didática, procuramos proporcionar ao educando, de
forma responsável e consciente, um processo de ensino-aprendizagem mais significativo e eficaz,
no qual ele poderá abordar a música não somente como aprendizado de um gênero textual, como
também fonte de motivação.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: DALVA DE JESUS JORGE
Orientador: Elaine Ferreira do Vale Borges - IES: UEPG
Etapa: Artigo
Título: O uso da Internet como ferramenta pedagógica na aprendizagem da Língua Inglesa na

Educação de Jovens e Adultos
Tema: A Tecnologia no Ensino da Língua Estrangeira Moderna - Inglês.
Palavras-chave: Ensino-aprendizagem, EJA, Língua Inglesa, Internet,
Resumo: O presente artigo tem por finalidade relatar a implementação do Projeto de Intervenção
Pedagógica "O uso da Internet como ferramenta pedagógica na aprendizagem de Língua Inglesa
na Educação de Jovens e Adultos" na realidade escolar do CEEBJA - Centro de Educação Básica
de Jovens e Adultos Professor Ignácio Alves de Souza Filho, de Jaguariaíva - PR, do Ensino
Fundamental no presente ano letivo por meio de uma unidade didática. Trata-se da utilização da
Internet como ferramenta pedagógica para a disciplina de LEM. O projeto tem o intuito de
ressignificar o processo de ensino e aprendizagem da Língua Inglesa para os alunos que
frequentam a EJA e proporcionar atividades significativas para os alunos matriculados na
disciplina de Inglês. É também uma sistematização de todas as etapas vivenciadas no decorrer
deste programa de formação continuada (PDE) que constou da elaboração de um projeto de
Intervenção pedagógica, uma produção didático-pedagógica que serviu de base para a
implementação na escola e a socialização dos resultados com os professores participantes do
Grupo de Trabalho em Rede. (GTR). O resultado mostrou que o uso da internet como ferramenta
pedagógica tem papel significativo no ensino-aprendizagem de LEM.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: DALVA DE JESUS JORGE
Orientador: Elaine Ferreira do Vale Borges - IES: UEPG
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O uso da Internet como ferramenta pedagógica na aprendizagem da Língua Inglesa na
Educação de Jovens e Adultos.
Tema: A Tecnologia no Ensino da Língua Estrangeira Moderna - Inglês.
Palavras-chave: Ensino-aprendizagem, EJA, Língua Inglesa, Internet,
Resumo: Quando se trata do ensino de Inglês na EJA, muitos desafios são encontrado pois, as
salas desta modalidade de ensino são compostas por uma diversidade muito grande de alunos. A
grande maioria se sente incapaz de aprender a Língua Inglesa, muitos reclamam que não tem
mais paciência, outros que não veem necessidade na aprendizagem. Devido a esses fatores,
surge a dificuldade no processo de ensino e aprendizagem e, portanto, a necessidade de
proporcionar práticas educativas mais significativas às pessoas adultas que procuram a EJA.
Assim sendo, esta Produção Didático-Pedagógica, que faz parte do Programa de
Desenvolvimento Educacional PDE/SEED será desenvolvida no CEEBJA - Professor Ignácio
Alves de Souza Filho, no município de Jaguariaíva. Os objetivos dessa Produção DidáticoPedagógica são: proporcionar aprendizagem significativa para as aulas de Língua Inglesa através
do uso da Internet como recurso didático pedagógico no processo de ensino e aprendizagem,
motivar os alunos para a aprendizagem de Inglês utilizando a Internet como ferramenta
pedagógica e promover a interação dos alunos com o ensino com o ensino da língua inglesa de
forma significativa através da integração do computador e a Internet aos conteúdos da Língua
Inglesa na EJA. Na metodologia estão previstas atividades de pesquisa participativa-colaborativa
onde serão utilizados sites educativos que possibilitem a interação e colaboração dos envolvidos.
Este processo será acompanhado de avaliação diagnóstica e processual. Espera-se que os
alunos sintam-se motivados utilizando a Internet e compreendam a necessidade da aprendizagem
da Língua Inglesa.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: DAMARIS BRESSAN
Orientador: Valeria de Fatima Vaz Boni - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras
de União d
Etapa: Artigo
Título: A construção do conhecimento da língua inglesa através do gênero textual música.
Tema: Gêneros discursivos gêneros textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: Música, Língua Inglesa, Gênero Textual
Resumo: Este artigo apresenta a importância da música para a aprendizagem da Língua Inglesa
como sendo recurso facilitador da prática pedagógica. Observando as dificuldades, a falta de
interesse e a desmotivação nas séries iniciais do Ensino Médio, e que esse projeto foi realizado
utilizando a música, por ser considerado um eficiente gênero a ser trabalhado como instrumento
no ensino da Língua Inglesa. A metodologia envolveu atividades que utilizaram a música como
estratégia de ensino na aquisição de um segundo idioma, sendo que os textos musicais trazem a
linguagem informal com opiniões e fatos, exemplos gramaticais e vocabulário. No
desenvolvimento deste trabalho os alunos tiveram contato com o gênero textual música que
continham diferentes informações, ideias, sentimentos e oportunizou durante a implementação
pedagógica do projeto na escola, os alunos a refletir e relacionar as ideias que a música traz,
estimulando e melhorando a aprendizagem em relação à aquisição da Língua Inglesa.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: DAMARIS BRESSAN
Orientador: Valeria de Fatima Vaz Boni - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras
de União d
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A construção do conhecimento da língua inglesa através do gênero textual música.
Tema: Gêneros discursivos gêneros / textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: música, gênero, aprendizagem
Resumo: Observando as dificuldades, e a falta de interesse e desmotivação nas séries iniciais
dos alunos do Ensino Médio pelos conteúdos desta disciplina, realizarei esta Produção Didáticopedagógica com o uso da música, por ser considerada um eficiente gênero a ser utilizado como
instrumento no ensino da língua inglesa. Visando os problemas nas atividades de leitura,
oralidade e escrita, se pretende com esta produção mostrar a relevância do gênero textual música
na sala de aula. Outro aspecto importante com relação a produção é que as músicas são textos
autênticos, e que podem ser utilizados de formas e razões diferentes. As atividades que envolvem
música devem ser instrumentos de aprendizagem, planejadas adequadamente, sendo que, utilizar
a música é uma importante estratégia de ensino na aquisição de um segundo idioma. Um grande
desafio para o professor de Língua Estrangeira Moderna é encontrar novos métodos para o
desenvolvimento de uma prática pedagógica que atenda conteúdos que facilitem a aprendizagem.
Os textos musicais trazem a linguagem informal com opiniões ou fatos, exemplos gramaticais e
vocabulário, sendo que estes textos musicais, contém diferentes informações, ideias, sentimentos
e oportunizará os alunos a usar a imaginação relacionando as ideias que a música traz, em uma
atmosfera agradável e a musicalidade faz com que o aluno sinta-se em seu mundo estimulando e
melhorando à aprendizagem em relação a aquisição da língua inglesa.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: DANIELI DO NASCIMENTO BELTRAME
Orientador: Marcia Regina Pawlas Carazzai - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: O Gênero Textual Música com reflexão sobre o papel da mulher na sociedade atual
Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula
Palavras-chave: Música, Identidade, Sociedade, Reflexão, Mulher
Resumo: Ao analisarmos o papel da mulher na sociedade atual percebe-se uma profunda
mudança através dos tempos. Tais mudanças sofreram influência da mídia e dos meios de
comunicação na vida cotidiana do ser humano. Diante deste contexto, o da globalização das
informações, o presente projeto tem como objetivo analisar a identidade da mulher na sociedade
brasileira através da elaboração de uma Unidade Didática com os alunos da 3ª série do Colégio
Estadual do Campo Professor Júlio Moreira- Faxinal do Céu- Pinhão, na disciplina de inglês-LEM.
Durante a elaboração da Unidade Didática, as atividades serão construídas através do gênero
textual música. Para a elaboração do projeto, serão utilizado como referenciais metodológicos a
pesquisa bibliográfica, com base em teorias pós- estruturalistas de identidade e aprendizagem de
línguas. A Unidade Didática será aplicada no primeiro semestre de 2015, com os alunos da 3º
série do Ensino Médio do Colégio Estadual do Campo Professor Júlio Moreira. Após a aplicação
da Unidade Didática, os dados coletados serão sistematizados e divulgados por meio da
produção de um artigo acadêmico.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: DANIELI DO NASCIMENTO BELTRAME
Orientador: Marcia Regina Pawlas Carazzai - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O Gênero Textual Música como Reflexão Sobre a Identidade Feminina
Tema: Discurso como prática social
Palavras-chave: Música, Identidade, Sociedade
Resumo: Ao analisarmos o papel da mulher na sociedade atual percebe-se uma profunda
mudança através dos tempos. Tais mudanças sofreram influência da mídia e dos meios de
comunicação na vida cotidiana do ser humano. Diante deste contexto, o da globalização das
informações, o presente projeto tem como objetivo analisar a identidade da mulher na sociedade
brasileira através da elaboração de uma Unidade Didática com os alunos da 3ª série do Colégio
Estadual do Campo Professor Júlio Moreira- Faxinal do Céu- Pinhão, na disciplina de inglês-LEM.
Durante a elaboração da Unidade Didática, as atividades serão construídas através do gênero
textual música. Para a elaboração do projeto, serão utilizado como referenciais metodológicos a
pesquisa bibliográfica, com base em teorias pós- estruturalistas de identidade e aprendizagem de
línguas. A Unidade Didática será aplicada no primeiro semestre de 2015, com os alunos da 3º
série do Ensino Médio do Colégio Estadual do Campo Professor Júlio Moreira. Após a aplicação
da Unidade Didática, os dados coletados serão sistematizados e divulgados por meio da
produção de um artigo acadêmico.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: DEBORA BORTOLON
Orientador: Terezinha Biazi - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: DIGITAL STORYTELLING: O GÊNERO NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA DIGITAL EM
AULAS DE LÍNGUA INGLESA
Tema: Gêneros discursivos: gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: gêneros textuais, narrativa autobiográfica digital, aulas de inglês,
Resumo: O presente artigo intitulado Digital Storytelling: o gênero narrativa autobiográfica digital
em aulas de língua inglesa, proposto para o Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE,
para o ano de 2014 e 2015, tem por objetivo apresentar os resultados alcançados nas aulas de
Língua Inglesa, através de uma sequência didática do gênero narrativa autobiográfica digital para
alunos (as) do 3º ano do EM de uma escola pública, no município de Itapejara D"Oeste-Pr. A
escolha da narrativa deu-se por apresentar uma temática que explora uma questão muito
pertinente a nossa sociedade atual: a aparência física e sua importância e na forte influência que
a mídia possui em adolescentes e seus estereótipos de beleza. Pretende-se apresentar caminhos
que possam contribuir para a transposição desse gênero para as escolas públicas e, assim,
mostrar que o ensino de língua inglesa pode ser potencializado pelo estudo e produção de gênero
textual para um aprendizado de inglês mais motivacional e significativo para aos alunos.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: DEBORA BORTOLON
Orientador: Terezinha Biazi - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: DIGITAL STORYTELLING: O GÊNERO NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA DIGITAL EM
AULAS DE LÍNGUA INGLESA
Tema: Gêneros discursivos: gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: Língua Inglesa, Multiletramento, Narrativa Autobiográfica Digital, Gêneros
Textuais
Resumo: A presente Produção Didático-Pedagógica objetiva focalizar no ensino de inglês,
orientado por estudos de gêneros textuais e multiletramentos. A narrativa autobiográfica digital a
ser enfocada na sequência didática apresenta uma narração de Lindsay Fisher, sobre a sua
aparência física, denominada First Impression. A escolha da narrativa justifica-se por apresentar
uma temática que explora uma questão muito pertinente a nossa sociedade atual: a aparência
física e sua importância. Minha proposta é e aplicar uma sequência didática do gênero narrativa
autobiográfica digital (digital storytelling), considerando a necessidade de uma aprendizagem de
inglês mais significativa para meus alunos do Terceiro ano do Ensino Médio, pois os mesmos
alegam não necessitarem dessa língua para seu trabalho ou para seu cotidiano, o que tem
resultado em desmotivação, indisciplina, pouca ou nenhuma engajamento nas aulas e,
consequentemente, pouco aprendizado de inglês.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: DEBORA CRISTINA SCARATE
Orientador: Juliana Reichert Assuncao Tonelli - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: Atividades lúdicas como estratégia didática para ensino de Língua Inglesa em salas
heterogêneas
Tema: A Linguística Aplicada e a Didática do Ensino da Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Heterogeneidade, Estratégia didática, Atividades lúdicas, Jogos educativos,
Resumo: Objetivando proporcionar aprendizagem é necessário que o professor faça um trabalho
que atinja a todos no geral, em especial aqueles que apresentam dificuldades em acompanhar a
turma. Vários autores como Kishimoto (2007), Santos (2010) e Lopes (2011), por exemplo,
defendem o valor precioso do lúdico e dos jogos na aprendizagem. É preciso considerar que as
pessoas são diferentes umas das outras, inclusive em seu empenho escolar; na capacidade de
compreender e assimilar os conhecimentos. Isto caracteriza a heterogeneidade que está presente
nas salas de aula. Os alunos apresentam diversos ritmos de aprendizagem. Por meio da
implementação do Projeto, foi possível identificar que as atividades lúdicas e jogos puderam
promover o ensino e a aprendizagem da língua inglesa aliando a teoria e a prática tornando,
assim, as aulas mais agradáveis e significativas. Estas estratégias favoreceram um envolvimento
maior dos alunos pois geraram espontaneidade e interação, além de desenvolver o cognitivo. As
estratégias de ação da Produção Didático Pedagógica baseiam-se em adaptações referentes a
atividades do livro: "Way to go! " Língua Estrangeira Moderna: Inglês de Tavares e Franco (2014).

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: DEBORA CRISTINA SCARATE
Orientador: Juliana Reichert Assuncao Tonelli - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Atividades lúdicas como estratégia didática para ensino de Língua Inglesa em salas
heterogêneas
Tema: A Linguística Aplicada e a Didática do Ensino da Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Produção didática, Atividades lúdicas, Jogos educativos, Heterogeneidade,
Resumo: As atividades lúdicas e os jogos apresentados neste trabalho são adaptações
referentes a atividades do livro: TAVARES, Kátia e FRANCO, Claudio. "Way to go!". Língua
Estrangeira Moderna - Inglês. 1. Ed. São Paulo: Ática, 2014. O objetivo principal em se trabalhar
com jogos e atividades lúdicas é facilitar a aprendizagem, pois há uma chance muito maior de
contemplar a heterogeneidade presente em uma sala de aula. Acreditamos que as atividades
lúdicas e os jogos podem facilitar o ensino e a aprendizagem de uma língua estrangeira aliando a
teoria e a prática tornando as aulas mais agradáveis e significativas. Cremos também que
trabalhar com a ludicidade acarreta um envolvimento maior dos alunos pois gera espontaneidade
e interação, além de desenvolver o cognitivo.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: DEISE DA FONSECA SCHNEIDER DA SILVEIRA
Orientador: Alessandra da Silva Quadros Zamboni - IES: Faculdade Estadual de Filosofia,
Ciências e Letras do Paraná
Etapa: Artigo
Título: A Fotonovela como meio de reflexõ e produção textual no contexto escolar.
Tema: Gêneros textuais
Palavras-chave: Formação escolar, Língua Inglesa, Motivação
Resumo: Este artigo apresenta o resultado do projeto de intervenção intitulado "A Fotonovela
como Meio de Reflexão e Produção Textual no Contexto Escolar", desenvolvido em uma escola
da rede pública paranaense. O objetivo deste trabalho é refletir sobre a importância de
desenvolver em sala de aula atividades dinâmicas e auxiliem a formação crítica dos alunos. Para
o trabalho aqui apresentado, o corpus é constituído de análise do PPP da escola e análise das
atividades desenvolvidas durante o projeto. A metodologia empregada foi a pesquisa qualitativa
de Motta (2006) e Machado, 2006. O olhar teórico pautou-se nas considerações e reflexões de
Faraco (2007), Oliveira (2011) e Brown (2007). Ao término da aplicação do projeto, constatou-se
que é possível aplicar projetos com gêneros textuais de forma eficaz e motivadora, levando o
aluno a refletir e analisar mais suas ações, promovendo uma aprendizagem significativa.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: DEISE DA FONSECA SCHNEIDER DA SILVEIRA
Orientador: Alessandra da Silva Quadros Zamboni - IES: Faculdade Estadual de Filosofia,
Ciências e Letras do Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A fotonovela como meio de reflexão e produção textual no contexto escolar.
Tema: Gêneros textuais, gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula.
Palavras-chave: Qualidade, motivação, educação
Resumo: Esta Unidade Didática é uma sequência didática no modelo proposto por Dolz,
Noverraz e Schneuwly, abordando o gênero textual fotonovela. Este gênero envolve a novela, a
fotografia, o desenho e a história em quadrinhos.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: EDEMUNDO GLIENKE
Orientador: Larissa Giordani Schmitt - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: O uso da linguagem oral em Língua Estrangeira Moderna - Inglês em sala de aula despertando interesses e ampliando possibilidades.
Tema: Gêneros discursivos, gêneros textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: Língua Inglesa, Oralidade, Ensino e aprendizagem,
Resumo: O presente artigo descreve as etapas percorridas pelo estudo realizado no curso de
formação PDE, da SEED/PR, desde a elaboração do Projeto de intervenção Pedagógica,

produção de material didático e implementação. A referida pesquisa envolveu alunos do 9º (nono)
ano C do ensino fundamental do Colégio Estadual Pe. José de Anchieta - EFMNP, localizado no
município de São Jorge D"Oeste, no ano de 2015. Neste trabalho, descrevemos os passos
seguidos e os resultados obtidos através da prática pedagógica, levando em consideração o
público alvo e a linha de pesquisa adotada voltada às teorias interacionista e estruturalista, as
quais embasaram nosso trabalho. Além disso, contamos com as contribuições de professores que
participaram de um curso a distância, Grupo de Trabalho em Rede - GTR, cujo tema foi o próprio
projeto aqui descrito. Nossa prática pedagógica priorizou a participação e temas de interesse do
aluno, buscando um conteúdo contextualizado, voltado à realidade local. Partindo dessa
abordagem, constatamos que durante a aplicação do projeto, houve uma maior motivação entre
os alunos para aprender a língua, tendo em vista a utilização de temas relativamente conhecidos
como, por exemplo, textos que retratam a realidade local, fatos históricos e culturais. Conclui-se
assim, que se faz necessário desenvolver metodologias que realmente envolvam os alunos, que
atendam às suas expectativas e sejam contextualizados e voltados a sua realidade, para então
partir para uma formação mais ampla e geral, dessa forma, motivando-os a apreender uma nova
língua, neste caso em específico, a língua inglesa.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: EDEMUNDO GLIENKE
Orientador: Larissa Giordani Schmitt - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O uso da linguagem oral em Língua Estrangeira Moderna - Inglês em sala de aula despertando interesses e ampliando possibilidades.
Tema: Gêneros discursivos, gêneros textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: Língua Inglesa, Oralidade, Ensino e aprendizagem,
Resumo: Esta Unidade Didática visa abordar o processo de ensino e aprendizagem, embasada
em duas teorias, a estruturalista e a interacionista, metodologias consideradas importantes à
aquisição de uma segunda língua, pautadas em temáticas que seguem a natureza do interesse
dos estudantes. Na presente Unidade apresentaremos temas sobre a utilização de palavras e
atividades relacionadas ao contexto do aluno, dando prioridade a atividades que visam facilitar o
dia a dia do educando, demonstrando na prática o uso da língua inglesa em situações reais
contextualizadas, para que assim o ensino-aprendizagem possa se tornar mais eficaz e atraente,
mostrando na prática a importância do domínio da língua inglesa visando facilitar o avanço do
conhecimento sociocultural dos alunos. Serão usados diversos recursos, como a internet, objetos
pessoais de uso diário, livros, revistas, dicionários, entre outros. Além desses recursos, para se
trabalhar com a prática, iremos propor a montagem de uma portaria de hotel, entre outros,
simulando procedimentos concretos de uso da língua inglesa. Assim, espera-se com essa
Unidade didática tornar o processo de ensino-aprendizagem da Língua Inglesa um momento
prazeroso e dinâmico, visando à criação e ampliação dos conhecimentos.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: EDICLEA DA SILVA
Orientador: MARLENE NERI SABADIN - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo

Título: Inglês interdisciplinar, é possível?
Tema: Língua Estrangeira na relação interdisciplinar
Palavras-chave: Língua Inglesa, Interdisciplinaridade, Aprendizagem,
Resumo: O mundo globalizado passa por transformações, oferecendo diversas oportunidades de
comunicação entre as pessoas de qualquer lugar do mundo. Por isso, o ensino da língua inglesa
é cada vez mais necessário, pois não se vive mais isoladamente e, com o avanço tecnológico, a
interação com outros países ocorre de maneira simultânea. Contudo, para que haja entendimento
entre as pessoas, elas necessitam dominar a língua e entender um pouco a respeito da cultura,
dos modos de vida do povo desse país, além disso, ser fluente no idioma. No entanto, em sala de
aula, o ensino da língua inglesa necessita de mudanças concretas. O trabalho com a
interdisciplinaridade dos conteúdos se faz urgente, para que assim tenhamos maiores condições
de envolver os educandos na aprendizagem significativa, isto é, que os conteúdos façam sentido
para eles. Sendo assim, o ensino da Língua Inglesa (LI) deve ir além das habilidades linguísticas,
deve contribuir para formar sujeitos críticos, de forma a inseri-los na sociedade como participantes
ativos. E a interdisciplinaridade pode contribuir para a formação deste sujeito.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: EDICLEA DA SILVA
Orientador: MARLENE NERI SABADIN - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Inglês interdisciplinar, é possível?
Tema: Língua Estrangeira na relação interdisciplinar
Palavras-chave: Língua Inglesa, Interdisciplinaridade, Aprendizagem,
Resumo: O mundo globalizado passa por transformações, oferecendo diversas oportunidades de
comunicação entre as pessoas de qualquer lugar do mundo. Por isso, o ensino da língua inglesa
é cada vez mais necessário, pois não se vive mais isoladamente e, com o avanço tecnológico, a
interação com outros países ocorre de maneira simultânea. Contudo, para que haja entendimento
entre as pessoas, elas necessitam dominar a língua e entender um pouco a respeito da cultura,
dos modos de vida do povo desse país, além disso, ser fluente no idioma. No entanto, em sala de
aula, o ensino da língua inglesa necessita de mudanças concretas. O trabalho com a
interdisciplinaridade dos conteúdos se faz urgente, para que assim tenhamos maiores condições
de envolver os educandos na aprendizagem significativa, isto é, que os conteúdos façam sentido
para eles. Sendo assim, o ensino da Língua Inglesa (LI) deve ir além das habilidades linguísticas,
deve contribuir para formar sujeitos críticos, de forma a inseri-los na sociedade como participantes
ativos. E a interdisciplinaridade pode contribuir para a formação deste sujeito.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: ELAINE APARECIDA ROCHA
Orientador: MARLENE NERI SABADIN - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: As Contribuições da Música como Instrumento de Sensibilização na Aprendizagem da
LEM
Tema: Gêneros Discursivos - Gêneros/Textuais, Leitura, Produção Textual e Oralidade em Sala
de Aula.
Palavras-chave: Música, Ensino, Oficinas Pedagógicas, Grupo Coral

Resumo: O presente artigo apresenta as contribuições da música como instrumento de
sensibilização na aprendizagem da Língua Estrangeira Moderna, por meio da abordagem
intercultural, que permite a exploração de várias culturas de diferentes povos falantes da Língua
Inglesa para a otimização das práticas educativas. Para isso, optou-se pela metodologia
investigativa por meio de inquéritos aplicados aos alunos a respeito da preferência por ritmos,
artistas, músicas e a frequência com que eles as ouvem no seu dia a dia, foram obtidas
informações concretas do uso da música no contexto escolar. A partir desse levantamento foram
oportunizadas na escola, oficinas pedagógicas no contraturno, tendo a letra de música como
referência para o desenvolvimento do trabalho, com o objetivo de oferecer uma abordagem que
estimule o interesse dos alunos pela Língua Inglesa, e resgate a função social e educacional da
Língua por meio do Listening musical. Nessa perspectiva, o Projeto de Implementação
Pedagógica proporcionou aos educandos momentos de aprendizado, interligados à sensibilização
para um Grupo Coral, tornando o ambiente escolar mais prazeroso e agradável. E desta forma, os
alunos puderam contribuir ativa e criticamente no desempenho das atividades propostas,
desenvolvendo a consciência do funcionamento da sua própria Língua em relação à Língua alvo,
permitindo-lhes assim, reavaliar suas práticas e potencializar suas ações.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: ELAINE APARECIDA ROCHA
Orientador: MARLENE NERI SABADIN - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: AS CONTRIBUIÇÕES DA MÚSICA COMO INSTRUMENTO DE SENSIBILIZAÇÃO NA
APRENDIZAGEM DA LEM
Tema: Gêneros Discursivos - Gêneros/Textuais, Leitura, Produção Textual e Oralidade em Sala
de Aula.
Palavras-chave: Ensino, música, coral, oficinas pedagógicas,
Resumo: Ao considerar a importância de uma prática diferenciada para o trabalho com a Língua
Inglesa (LI), capaz de mobilizar o interesse dos alunos para a aprendizagem, sentiu-se a
necessidade de buscar estratégias que possibilitem maior motivação em aprender uma língua
estrangeira. A presente Unidade Didática apresenta sugestões de atividades didático-pedagógicas
a serem implementadas em oficinas no contra-turno, tendo a letra de música como referência
para o desenvolvimento do trabalho, com o objetivo de oferecer propostas de encaminhamentos
metodológicos que estimulem o interesse dos alunos pela LI; que resgatem a função social e
educacional da língua por meio do Listening musical; que despertem a participação coletiva e o
senso crítico; que proporcionem a aquisição da LI, além de tornar a aula mais agradável,
prazerosa e produtiva.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: ELAINE TEODORO MACHADO
Orientador: Silvio Tadeu de Oliveira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Etapa: Artigo
Título: Música: uma abordagem dinâmica e interativa para as aulas de LEM-Inglês
Tema: A tecnologia e suas linguagens no Ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Música, motivação, Língua inglesa, aprendizagem, Interação,
Resumo: O artigo apresenta o projeto produzido para as atividades do PDE (Programa de

Desenvolvimento Educacional), que o Estado do Paraná oferta aos professores da Educação
Básica e também o relato de sua implementação, que foi aplicado a partir da elaboração de uma
sequência didática com o gênero música, na turma do 8º ano B da Escola Estadual Castro Alves
de Ensino Fundamental do município de Pinhalão PR. O material didático-pedagógico foi
construído conforme recomendação das Diretrizes Curriculares da Educação Básica de Língua
Estrangeira Moderna do Paraná, que propõe o ensino de língua estrangeira contextualizada e
significativo para o aluno. A proposta buscou motivar os alunos a aprender a Língua Inglesa a
partir da música, favorecendo assim maior dinamismo e interação, objetivando levá-los à
aprendizagem crítica para atuarem como agentes sociais transformadores na sociedade, bem
como promover experiências de apreciação e abordagem em seus vários contextos culturais e
históricos. Os resultados apontam que o uso de letras de músicas nas aulas de língua inglesa
contribui para a motivação, interação dos alunos de forma leve e descontraída aumentando o
nível de interesse e aprendizagem.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: ELAINE TEODORO MACHADO
Orientador: Silvio Tadeu de Oliveira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Música: Uma abordagem interativa e dinâmica para as aulas de LEM- Inglês
Tema: A Tecnologia e suas linguagens no Ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Aprendizagem, ensino, Inglês, música
Resumo: O presente projeto está voltado ao PDE (programa de Desenvolvimento Educacional) a
fim de buscar estratégias que auxiliem o professor no processo de ensino-aprendizagem nas
aulas de LEM Inglês. Percebendo a grande dificuldade que os professores de Inglês enfrentam no
cotidiano escolar, buscamos ferramentas que despertem o interesse dos alunos estimulando-os a
aprender uma nova língua. Contudo é através da música, que já faz parte do dia a dia de todos
que buscaremos um ensino de qualidade e consequentemente um resultado expressivo na
apreensão dos conhecimentos necessários para a aquisição de Língua Inglesa.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: ELAYNE CHRISTINA RODRIGUES
Orientador: ELIANE SEGATI RIOS REGISTRO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Etapa: Artigo
Título: O GÊNERO CONTO COMO INSTRUMENTO MOTIVADOR NA SALA DE AULA DE
LÍNGUA INGLESA
Tema: Língua Inglesa
Palavras-chave: : Motivação, Leitura, Sequência Didática, Short Story,
Resumo: Este artigo tem, por objetivo, analisar o processo de implementação da proposta de
intervenção realizada com os alunos do 2º ano do Ensino Médio de 2015, do Centro Estadual de
Educação Básica para Jovens e Adultos (CEEBJA), em Cornélio Procópio, Paraná, no Programa
de Desenvolvimento Educacional (PDE) de 2014. Para atingirmos nossos objetivos de
intervenção, elaboramos uma sequência didática (SD) em língua inglesa utilizando o gênero conto
como objeto de ensino. A partir do material elaborado foi possível motivar os alunos a
desenvolverem a competência leitora em Língua Inglesa analisando, principalmente, os
elementos constitutivos do gênero short story. Para tanto, baseamos-nos em Dolz e Schnewly

(2004) uma vez que os autores defendem os gêneros textuais como megainstrumentos para o
ensino, além da proposição do modelo a ser seguido para uma SD. A referida SD foi elaborada
em oito módulos e aplicada em trinta e duas horas-aulas. Concluímos que a SD proporcionou o
conhecimento e reconhecimento da estrutura do gênero proposto em termos de elementos
constitutivos, além de auxiliar na aprendizagem da língua inglesa.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: ELAYNE CHRISTINA RODRIGUES
Orientador: ELIANE SEGATI RIOS REGISTRO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: UNIDADE DIDÁTICA - O GÊNERO CONTO COMO INSTRUMENTO MOTIVADOR NA
SALA DE AULA
Tema: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Palavras-chave: Motivação, Leitura, Sequência didática, Conto,
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica tem por objetivo motivar e levar os alunos a
compreender um gênero textual da esfera literária, mais especificamente o conto, a fim de
identificar suas características. Esta proposta baseia-se na prática de leitura e interpretação de
contos para desenvolver o interesse pelo estudo que será realizado por meio de uma sequência
didática. As pesquisas serão feitas em sala de aula, por meio eletrônico, biblioteca, para
possibilitar uma identificação com o gênero e a linguagem entre autores de épocas diferentes.
Além da leitura, interpretação e produção, os alunos poderão analisar o conto e identificar suas
características terror/suspense/mistério. Sendo assim, estão previstas atividades cuja
sistematização do trabalho de implementação pedagógica acontecerá em forma de sequência
didática (SD), baseada no modelo elaborado por Dolz e Schneuwly (2004), e terá a finalidade de
conduzir os alunos a dominarem melhor o gênero conto, levando-se em conta as experiências do
educando fora do espaço escolar.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: ELIANA MARIA FILETTI MARTINS
Orientador: Vera Helena Gomes Wielewicki - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: PRÁTICAS DE LEITURA EM LÍNGUA ESPANHOLA POR MEIO DA PERSPECTIVA DO
LETRAMENTO CRÍTICO
Tema: Linguística aplicada e a Didática do Ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Palavras-chave: Leitura, Letramento crítico, jovens leitores críticos,
Resumo: Este artigo visa apresentar os resultados da implementação do Projeto de Intervenção
Pedagógica elaborado no PDE - Programa de Desenvolvimento Educacional, da Secretaria de
Educação do Estado do Paraná em concordância com os PCNs - Parâmetros Curriculares
Nacionais, intitulado "Práticas de leitura em língua espanhola por meio da perspectiva do
letramento crítico". A atividade é composta de um Caderno Didático com abordagem na leitura de
vários gêneros textuais e elaborado com base teórica no Letramento Crítico, destinado ao ensino
de Língua Estrangeira Moderna - Espanhol para alunos do Ensino Médio noturno, principalmente
aos que apresentam dificuldade de leitura e escrita, do Colégio Estadual Tomaz Edison de
Andrade Vieira em Maringá. As atividades de leitura, nas aulas de Língua Espanhola, configuramse como o caminho para o letramento crítico, que possibilita o protagonismo juvenil, por meio das

várias significações que o texto proporciona, a partir da compreensão feita por eles. Os resultados
obtidos indicam que foi viável explorar criticamente atividades de leitura, porque pudemos
contribuir para formação de jovens leitores críticos com condições de se inserirem, de maneira
mais participativa e crítica na sociedade da qual fazem parte.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: ELIANA MARIA FILETTI MARTINS
Orientador: Vera Helena Gomes Wielewicki - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Práticas de leitura em língua espanhola por meio do letramento crítico
Tema: Linguística aplicada e a Didática do Ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Exclusão social , dificuldade de leitura , compreender , intencionalidade ,
Letramento crítico
Resumo: Percebemos a necessidade de superar práticas educativas voltadas unicamente para o
plano de resistência, colocando a possibilidade de construção de um espaço educacional que se
concretize numa efetiva alternativa democrática, contrapondo-se às diferentes formas de exclusão
social. Sendo assim, a pesquisadora, professora da sala, conhecedora da realidade dos alunos e
consciente de que vários deles apresentam dificuldade de leitura, propõe contribuir para o
processo de leitura em língua espanhola dos alunos que demonstram dificuldades em leitura,
sistematizando atividades com diferentes gêneros textuais a fim de que eles desenvolvam o
espírito crítico e estejam preparados para compreender discursos de diversas mídias e culturas,
tendo em conta as finalidades e intencionalidades presentes nos mais diversos textos que
circulam na sociedade. Para tanto é de fundamental importância que a ação pedagógica seja
proporcionada pela abordagem do letramento crítico.
Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: ELIANE ARCOLEZE DA SILVA
Orientador: ANY LAMB FENNER - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: JOGOS PEDAGÓGICOS COMO RECURSO DIDÁTICO/PEDAGÓGICO DA LÍNGUA
INGLESA
Tema: A Linguística Aplicada e a Didática do Ensino da Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Língua inglesa, Jogos pedagógicos, Ensino/aprendizagem
Resumo: Através desse artigo pretendemos destacar a importância das atividades lúdicas como
recurso didático/pedagógico para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem da língua inglesa.
O projeto foi desenvolvido no Colégio Estadual Senador Teotônio Vilela do município de Assis
Chateaubriand, em uma turma de alunos de 6º ano do ensino fundamental. Dessa forma,
enfocamos o trabalho da língua inglesa integrando-o com o lúdico, tomando como suporte teórico
estudiosos do tema que defendem as atividades lúdicas dentro dos planejamentos curriculares,
para assim tornarem o aprendizado da língua estrangeira mais participativo e eficaz. Também é
importante mencionar os momentos de descontração que os jogos lúdicos propiciam, tornando as
aulas mais interativas e produtivas, de modo que o educando possa, gradativamente se expressar
de forma mais natural e espontânea. O projeto também foi socializado com outros professores da
rede pública estadual através do GTR (Grupo de Trabalho em Rede), possibilitando compartilhar
textos teóricos e diversos materiais pedagógicos, afim de discutir, sugerir e interagir com os
demais professores/participantes, resultando em significativas experiências pedagógicas.
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Jogos pedagógicos como apoio para a aprendizagem da língua inglesa
Tema: A Linguística Aplicada e a Didática do Ensino da Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Língua inglesa, jogos pedagógicos, ensino/aprendizagem,
Resumo: O objetivo da unidade didática é trabalhar com alunos do 6º ano do ensino fundamental
a língua inglesa, utilizando, jogos didáticos. Em tempos de globalização (século XXI), em que se
pode observar mudanças rápidas e provocadoras, constata-se que no campo da educação há
bastante inquietação e tentativas de encontrar novas possibilidades de ensino. De acordo com
Kishimoto (2010), ao tratar sobre as perspectivas da educação numa visão construtivista
interacionista, destaca-se a importância de novas metodologias e a forma de interagir com os
sujeitos aprendizes. Diante desses desafios, propomos utilizar os jogos pedagógicos como
aliados das atividades da língua inglesa, e, inseri-los como ações que ampliam os horizontes da
cultura e conhecimento.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: ELIANE LAMERA
Orientador: Rosimeiri Darc Cardoso - IES: FECEA
Etapa: Artigo
Título: Análise do gênero discursivo propaganda com ênfase na música em comercial de TV
Tema: Língua Estrangeira Moderna: Gêneros discursivos, gêneros/textuais, leitura e oralidade em
sala de aula.
Palavras-chave: Gênero Discursivo Propaganda, Música, ADC, Letramento Crítico,
Resumo: Este artigo relata os resultados e reflexões suscitadas durante a aplicação do Projeto
de Intervenção Pedagógica na Escola, a partir das atividades sugeridas pela Unidade Didática
elaborada durante o Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) do Estado do Paraná. O
presente estudo iniciou-se diante da dificuldade de leitura e compreensão de texto apresentada
pelos alunos do 1º Ano do EM. Portanto, os estudantes foram desafiados a interpretar o gênero
discursivo propaganda, a qual teve como objeto de estudo da Língua Inglesa (LI) a música
abordada nos comerciais de TV visto que possibilitou estudar a linguagem como prática social e
considerou o papel relevante do contexto, a fim de propiciar aprendizagem da LI e a desenvolver
habilidades linguísticas e discursivas essenciais para a formação de leitores críticos e reflexivos
em relação aos discursos apresentados. Deste modo, analisou as relações de dominação,
discriminação, controle e poder sob o viés da Análise de Discurso Crítica e dos princípios do
Letramento Crítico ancorados na definição do gênero discursivo preconizados pelas DCE-LEM
(Paraná, 2008). Neste contexto, os educandos passaram a construir sentidos a partir do que
leram e refletiram sobre as possibilidades e as oportunidades de transformação social diante dos
sentidos construídos dentro de uma totalidade sócio-histórico-cultural, imerso em relações de
poder.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: ELIANE LAMERA
Orientador: Rosimeiri Darc Cardoso - IES: FECEA
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Análise do gênero discursivo propaganda com ênfase na música em comercial de TV.
Tema: Língua Estrangeira Moderna: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em
sala de aula.
Palavras-chave: Música, Gênero Discursivo Propaganda, Análise de Discurso Crítica, Letramento
Crítico,
Resumo: Percebe-se nas aulas de Língua Inglesa (LI) o desinteresse dos educandos diante do
processo de ensino-aprendizagem. Embora os estudantes de LI utilizem a língua de forma
inconsciente no cotidiano, os mesmos não percebem a relevância da LI ensinada em sala de aula
imbricada à sua prática social. Dessa forma, pretende-se desafiar os educandos a interpretarem o
gênero discursivo propaganda, a qual terá como objeto de estudo da LI a música abordada nos
comerciais de TV. Portanto, propõe-se estudar a linguagem como prática social e considerar o
papel relevante do contexto, bem como a relação que há entre linguagem e poder sob o viés da
análise de discurso crítica (FAIRCLOUGH, 2001; MEURER, 2005; MOITA LOPES, 1996). Este
trabalho está pautado nos princípios do letramento crítico conforme OCEM (2006), Paiva (2005).
Para definição e construção do gênero ancora-se em Bakhtin (1986-2000), Marcuschi (2009) e
Bazerman (2005) conforme DCE-LEM (2008). Assim, preparar os educandos para que sejam
aptos a interpretar e conhecer os objetivos mercadológicos a que a propaganda se destina e
pensar sobre as ideologias presentes na prática de produção de um texto publicitário, seja de
modo evidente ou oculto, para transformar sua realidade.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: ELIANE LEGESKI MONEGATE DE JESUS
Orientador: Luciano Vitor Dias Liberato - IES: UFPR
Etapa: Artigo
Título: As Lendas e seus encantos na cultura paranaense e americana
Tema: Gênero Discursivo/Textuais, Leitura, Produção textual e Oralidade em sala de aula
Palavras-chave: Culturas, Folclore, Língua Estrangeira Moderna,Língua Inglesa
Resumo: O presente artigo tem como objetivo realizar uma discussão entre os folclores
paranaense e americano. Este nasce da necessidade de promover nas aulas de Língua
Estrangeira Moderna (LEM), momentos de motivação, interação e inovação dentro do processo
de ensino e aprendizagem, através do uso de elementos e temas não comuns à sala de aula, os
quais envolvem as características culturais de um e outro país. Conhecendo o folclore de um país
pode-se compreender o seu povo e assim passa-se a conhecer, ao mesmo tempo, parte de sua
história. O projeto, estruturado em formato de Unidade Didática, teve como objetivo mostrar ao
estudante através de atividades envolvendo diálogo, pesquisa, leitura, escrita, vídeos e atividades
em grupo, que as culturas de uma e outra nação sejam valorizadas e compreendidas, tornando
assim, o aluno mais crítico e participativo, o qual possa valorizar tanto a sua cultura quanto ao do
outro, ao observar as muitas semelhanças e algumas diferenças, percebendo assim que nesta
troca, ganham todos.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: ELIANE LEGESKI MONEGATE DE JESUS
Orientador: Luciano Vitor Dias Liberato - IES: UFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: As lendas e seus encantos na cultura paranaense e americana
Tema: Gênero Discursivo/Textuais,Leitura,Produção textual e Oralidade em sala de aula
Palavras-chave: Interculturalidade, LEM, folclore paranaense e americano
Resumo: Está Unidade Didática vai abordar as principais características do gênero textual
lendas, envolvendo o folclore paranaense e americano. Sobre o folclore paranaense serão
exploradas as lendas indígenas das Cataratas do Iguaçu e a lenda da Vila Velha. Sobre a cultura
americana a lenda urbana inicialmente estudada será a do Bigfoot, porém os alunos farão
pesquisa de outras importantes lendas dos Estados Unidos. Através de promoções de diálogos,
pesquisas na internet, leitura, escrita, vídeos, e atividades em grupo, serão priorizados o ensino e
aprendizagem com momentos de motivação, interação e apropriação de novos conhecimentos.
Dentro dessa perspectiva envolver os alunos e levá-los a perceber as implicações culturais que
estão intimamente relacionadas na atual sociedade globalizada.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: ELIANE SABEC BARAVIERA
Orientador: WILSILENE RODRIGUES GATTO - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: USO DE MÚSICA E RECURSOS TECNOLÓGICOS NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA
COMO FERRAMENTA PARA O APRENDIZADO
Tema: Tecnologias e suas linguagens no Ensino de Língua Estrangeira
Palavras-chave: Educação, Música, Recursos Tecnológicos, Saber Inglês, Ensino fundamental,
Resumo: Este artigo tem como objetivo descrever os resultados obtidos de uma intervenção
pedagógica no ano de 2015, realizada pelo programa PDE. Ao utilizar a música e os recursos
tecnológicos em uma turma de 8º ano do Ensino Fundamental, o trabalho pautou-se no fato de
acreditarmos que os mesmos podem contribuir com o processo de ensino e aprendizagem no
ensino de Língua Inglesa, bem como compartilhar com os professores participantes do Grupo de
Trabalho em Rede - GTR, ao serem apresentado as estratégias de ensino que estavam sendo
aplicadas. Concluiu-se que o uso da música e dos recursos tecnológicos para o ensino do inglês
devem ser vistos pelos professores como ferramentas que podem contribuir para uma
aprendizagem mais desafiadora e significativa, visto como algo novo e diferente que favorece a
aprendizagem dos conceitos abordados. Na discussão com os professores do GTR, foi possível
perceber que a maioria dos professores da Rede Pública de Ensino, usam a música e os recursos
tecnológicos disponíveis para o ensino de língua inglesa, por acreditarem que facilitam e
melhoram o interesse e a disciplina, a maior parte já utilizou essas ferramentas em suas aulas, o
que defendem como uma experiência inovadora e motivadora para a aprendizagem. Acreditamos
que com os resultados alcançados de aceitação e interesse por parte dos alunos motivam os
docentes a continuarem inovando suas aulas, por fim, ressaltarmos, que os resultados foram
satisfatórios, pois os objetivos propostos foram alcançados parcialmente, superando assim os
desafios enfrentados na escola.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: ELIANE SABEC BARAVIERA
Orientador: WILSILENE RODRIGUES GATTO - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O uso de música e recursos tecnológicos no ensino de Língua Inglesa como ferramenta
para o aprendizado.
Tema: A Tecmologia e suas Linguagens no Ensino Língua Estrangeira Moderna.
Palavras-chave: Recursos tecnológicos, Música, Língua Inglesa, Ensino Fundamental
Resumo: Muitos pesquisadores da área da educação, atualmente, defendem a utilização de
música e dos recursos tecnológico na escola. O inglês é muito importante para as pessoas e seu
uso se faz necessário, pois vivemos num mundo globalizado. Ao entrar em contato direto ou
indireto com outro idioma, o aluno também pode ter acesso a diferentes sociedades e culturas,
percebendo que não existe uma única maneira de pensar, mas muitas outras diferentes, vendo no
aprender de outro idioma novos horizontes. Assim sendo ao envolver o aluno no processo do
ensino aprendizagem do inglês, ele pode construir novos sentidos e aumentar as possibilidades
de entendimento de mundo. Essa Unidade Temática tem com objetivo elaborar atividades com
música e com os recursos tecnológicos para oportunizar aos alunos do 8º ano do Ensino
Fundamental alcançar de maneira mais desafiadora o saber do inglês, além de motivá-los a
ampliar seus conhecimentos diante da necessidade atual, de forma que no seu meio social atue
transformando sua realidade. Desta forma para o professor, que as atividades construídas nesse
Material didático sirvam de apoio para tornar seu trabalho mais interessante e dinâmico,
despertando seu entusiasmo para romper barreiras e buscar a,cada dia tornar-se um verdadeiro
educador.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: ELIS SANDRA TEDERKE
Orientador: Francismar Formentao - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: Contribuição das tecnologias imersivas para o ensino da Língua Inglesa
Tema: A Tecnologia e suas linguagens no Ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Imersão, Língua Inglesa, tecnologias imersivas, ensino-aprendizagem
Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar os resultados do estudo realizado sobre o ensino
de Língua Inglesa utilizando as contribuições das tecnologias imersivas, com o objetivo de dar
condições aos alunos fazerem uso da Língua Inglesa em situações significativas e práticas na
sala de aula e no seu dia a dia. Visto que com a imersão nas tecnologias, as aulas tornam-se
mais motivadoras aos alunos, permitindo o aprendizado não apenas por palavras, mas também
por sons, vídeos, músicas, filmes, jogos, internet, entre outros, em situações dinâmicas e
interativas de uso da linguagem. Neste tempo acelerado que vivemos, cada vez mais se torna
importante o ensino que dialogue com esses ambientes imersivos cada vez mais comuns na vida
dos alunos.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: ELIS SANDRA TEDERKE
Orientador: Francismar Formentao - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Contribuição das tecnologias imersivas para o ensino da Língua Inglesa
Tema: A Tecnologia e suas linguagens no Ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Imersão, Língua Inglesa, tecnologias imersivas, ensino-aprendizagem,
Resumo: O presente trabalho objetiva apresentar a Produção didático pedagógica com ênfase no
Projeto: "Contribuição das tecnologias imersivas para o ensino da Língua Inglesa", desenvolvido
por meio do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), criado pela Secretaria de Estado
da Educação-Pr, que favoreceu esta iniciativa, visto que com a imersão das novas tecnologias, as
aulas tornam-se mais motivadoras aos nossos alunos, considerando suas praticidades e
instrumentos essenciais para a realização das mesmas, assim permitindo adquirir conhecimentos
transmitidos não apenas por palavras, mas também por sons, vídeos, músicas,

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: ELISANGELA CONCEICAO PEREIRA DO PRADO
Orientador: Ana Paula Trevisani Barreto - IES: FECEA
Etapa: Artigo
Título: Ensino/Aprendizagem de língua inglesa por meio dos gêneros Film Review e Synopsis
Tema: Gêneros Textuais
Palavras-chave: ensino-aprendizagem, gênero textual, film review, synopsis, língua inglesa
Resumo: O presente artigo tem por objetivo apresentar o trabalho com gêneros textuais para
desenvolver as habilidades de leitura e escrita na aprendizagem de língua inglesa por meio dos
gêneros Film Review e Synopsis. Contextualizar o processo ensino aprendizagem é uma das
formas de mostrar aos alunos a importância e a necessidade de aprender inglês. O ensino de
gêneros textuais propicia uma aprendizagem significativa e possibilita ao educando entender
melhor o funcionamento da língua por meio das atividades socioculturais. Para isto, uma
sequencia didática foi elaborada com atividades voltadas as capacidades especificas inerentes à
leitura, compreensão critica e produção textual com base na perspectiva teórica do Interacionismo
sociodiscursivo, dentro de tal perspectiva, o foco nas habilidades de leitura e escrita foi adequado
e motivador no sentido das atividades estarem atreladas ao agir social.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: ELISANGELA CONCEICAO PEREIRA DO PRADO
Orientador: Ana Paula Trevisani Barreto - IES: FECEA
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Ensino/Aprendizagem de língua inglesa por meio dos gêneros Film Review e Synopsis
Tema: Gêneros textuais
Palavras-chave: gênero textual,ensino-aprendizagem, sócio-cultural, film review, synopsis,
Resumo: A Língua Estrangeira Moderna insere-se no contexto da Educação Básica como um
importante instrumento de comunicação e disseminação cultural, o que torna a aprendizagem do

idioma Inglês como Língua Estrangeira (ILE) necessária para o acesso cultural e uma
oportunidade de conhecimento de diferentes áreas. Nesse contexto de ensino de línguas,
inclusive de ILE, também têm destaque, hoje, perspectivas de trabalho em sala de aula com
gêneros textuais, sendo uma das formas de mostrar aos alunos a importância e a necessidade de
aprender inglês por meio da contextualização e desenvolver as habilidades de leitura e escrita no
processo ensino aprendizagem sob a perspectiva do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD)
abordando os gêneros Film Review e Synopsis, como tema de estudo. Espera-se que o estudo
destes gêneros, em língua estrangeira, possibilite a aprendizagem de ILE e auxilie o educando a
entender melhor o funcionamento da língua por meio de atividades socioculturais.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: ELIZABETE LOPES DIAS
Orientador: Sandra Maria Coelho de Souza Moser - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: O GÊNERO BIOGRAFIA E SUA COLABORAÇÃO PARA O ENSINO APRENDIZAGEM DE
LÍNGUA INGLESA
Tema: Gênero Textual: Biografia/Autobiografia
Palavras-chave: Gênero textual, Leitura, Produção Textual, Autobiografia
Resumo: O presente artigo visa descrever os resultados obtidos na implementação do Projeto de
Intervenção Pedagógica- PDE, realizado no Colégio Estadual Santo Inácio de Loyola, Ensino
Fundamental, na cidade de Terra Rica /PR. O Projeto teve como proposta desenvolver um
trabalho em sala de aula com o gênero textual autobiografia com uma proposta planejada e
organizada segundo a proposta de trabalho de Dolz e Schneuwly. Para alcançar os objetivos
foram trabalhados os seguintes aspectos: despertar o interesse e ampliar a concentração e a
capacidade interpretativa dos alunos, reconhecer as características deste gênero, relacionar os
elementos estruturais comuns entre as biografias, conhecer alguns marcadores do discurso,
identificar o tempo verbal nos textos, elaborar e produzir um texto no gênero textual biografia
(autobiografia) atendendo à situação proposta para os alunos do 9º ano, onde proporcionaram o
desenvolvimento de diferentes capacidades de uso da língua Inglesa.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: ELIZABETE LOPES DIAS
Orientador: Sandra Maria Coelho de Souza Moser - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O Gênero Biografia e o Ensino Aprendizagem de Língua Inglesa
Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais, leitura,produção textual e oralidade em sala de aula
Palavras-chave: Gênero Textual, Leitura, Produção de Texto
Resumo: As atividades do Programa de Desenvolvimento Educacional do Governo do Estado do
Paraná, PDE/2014. Traz como tema "autobiografia" dentro do gênero textual biografia. A produção
será implementada no ano de 2015, em uma turma de 9ª ano do Ensino Fundamental, no Colégio
Estadual Santo Inácio de Loyola- EFM, localizado no município de Terra Rica, pertencente ao
Núcleo Regional de Paranavaí. Nesta Unidade Didática, esboçamos uma proposta de trabalho
com o gênero "biografia", planejada e organizada segundo a proposta de trabalho de Dolz e
Schneuwly, cujo objetivo geral consiste em propor o gênero textual biografia como atividade de
Língua Inglesa. Para alcançar esse objetivo pretende-se trabalhar os seguintes aspectos:

despertar o interesse e ampliar a concentração e a capacidade interpretativa dos alunos,
reconhecer as características deste gênero, relacionar os elementos estruturais comuns entre as
biografias, conhecer alguns marcadores do discurso, identificar o tempo verbal nos textos,
elaborar e produzir um texto no gênero textual biografia (autobiografia) atendendo à situação
proposta para os alunos do 9º ano.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: ELIZABETE MARIA DA SILVA
Orientador: Luciano Vitor Dias Liberato - IES: UFPR
Etapa: Artigo
Título: A INTERTEXTUALIDADE NO TRABALHO COM DIVERSIDADE, GÊNERO E
ORIENTAÇÃO SEXUAL NA ESCOLA
Tema: Diálogos Curriculares Com a Diversidade
Palavras-chave: Igualdade, Respeito, Diversidade, Intertextualidade, Língua Inglesa
Resumo: O presente artigo tem a pretensão de apresentar breves reflexões acerca das
temáticas: promoção da igualdade, respeito e valorização da diversidade étnico-racial, identidade
de gênero e de orientação sexual. Em sua metodologia foi utilizada a pesquisa-ação, apoiando-se
em textos de gêneros de esferas sociais diferentes para apresentar a escola como instituição
formadora de opinião e com o dever de formar o aluno para a cidadania, a fim de evitar a
propagação de ideias e conceitos que corroborem para a prática do preconceito e discriminação
em todos os seus aspectos no tocante ao ser humano.
Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: ELIZABETE MARIA DA SILVA
Orientador: Luciano Vitor Dias Liberato - IES: UFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Texto & Contexto: Direitos Humanos, Gênero e Diversidade Na Escola
Tema: Diálogos Curriculares Com a Diversidade
Palavras-chave: LÍNGUA INGLESA, GÊNEROS TEXTUAIS, LEITURA, INTERPRETAÇÃO E
PRODUÇÃO DE TEXTO, GÊNERO E DIVERSIDADE NA ESCOLA,
Resumo: Os temas contemporâneos em educação necessitam de espaço e visibilidade para que
sejam trabalhados no contexto escolar. Um dos temas mais emergentes no cenário educacional
hoje envolve a discussão acerca de gênero e diversidade sexual, a qual precisa ser exposta e
implementada como pauta de discussão nas salas de aula. Desta forma, este caderno busca
apresentar atividades de leitura, interpretação e produção de texto, em Língua Inglesa, tendo
como tema os Direitos Humanos e as diferenças de gênero e orientação sexual na escola a fim de
proporcionar um espaço de discussão e reflexão entre a comunidade escolar, oportunizando a
igualdade e equidade entre os pares. Sendo assim, a partir das aulas de Língua Inglesa e do uso
da língua estrangeira como forma de promover este trabalho, este Caderno Pedagógico pretende
através do uso da intertextualidade, explorar os mais diversos gêneros textuais com foco inicial no
uso do gênero biografia. O desafio aqui proposto é o de ler, interpretar, discutir e produzir textos,
pelos quais alunos e professores possam expressar-se, construindo e ressignificando as ações do
cotidiano. Procuramos abordar temas atuais e que fazem parte do cotidiano da escola e da
sociedade, a exemplo das violências verbais e não verbais, seja do ponto de vista do gênero ou
por orientação sexual, com vistas ao desenvolvimento do respeito mútuo e da cidadania.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: ELIZABETY REGINA BARBOSA
Orientador: Helliane Christine Minervino de Oliveira Correa - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: A Autobiografia como instrumento facilitador de Língua Inglesa e Geradora de Construção
de Identidade
Tema: Gênero textual
Palavras-chave: Gênero Textual, Autobiografia,Identidade
Resumo: O presente artigo tem por objetivo apresentar os resultados da implementação do
Projeto de Intervenção Pedagógica realizado como conclusão do Programa de Desenvolvimento
Educacional-PDE de 2014, este estudo foi baseado nas pesquisas do estudo de Gêneros Textuais
e nos pressupostos teóricos de Dolz e Schneuwely.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: ELIZABETY REGINA BARBOSA
Orientador: Helliane Christine Minervino de Oliveira Correa - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A AUTOBIOGRAFIA COMO INSTRUMENTO FACILITADOR DE ESTUDO DE LÍNGUA
INGLESA E GERADORA DE CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE
Tema: Gênero Textual: Autobiografia
Palavras-chave: Língua Inglesa, Gênero textual, Autobiografia, Identidade
Resumo: Grande é a preocupação dos professores de Língua Estrangeira Moderna- Inglês, com
a busca por estratégias que viabilizem o ensino-aprendizagem da Língua Inglesa. Tendo como
ponto estrutural de apoio pedagógico para o ensino de Língua Inglesa o gênero textual
Autobiografia, busco desenvolver estratégias de ensino que viabilizem para os alunos motivação
em aprender a Língua Inglesa de maneira prazerosa e significativa contextualizada com sua
própria realidade.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: EUNICE LORENZETTO GONCALVES
Orientador: ROSE MARIA BELIM MOTTER - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: Webgincana: nova ferramenta na construção do conhecimento e autonomia no ensinoaprendizagem da Língua Inglesa
Tema: A tecnologia e suas linguagens no Ensino de Língua Estrangeira Moderna.
Palavras-chave: Língua Inglesa, Tecnologia digital, Webgincana, Autonomia, Ensinoaprendizagem
Resumo: A finalidade deste artigo é apresentar os resultados de um trabalho de intervenção
pedagógica para ensino-aprendizagem de Língua Inglesa (LI), realizado no Colégio Estadual Dr.
João Ferreira Neves, Catanduvas (PR), com alunos de 8º ano de Ensino Fundamental por meio
de uma webgincana, com o objetivo de buscar novas estratégias que possibilitem o
desenvolvimento de autonomia e uma maior motivação dos alunos em relação à disciplina de LI.

Sentiu-se a necessidade de oferecer propostas, encaminhamentos e sugestões de atividades
utilizando metodologias associadas a recursos tecnológicos digitais, tornando assim, o ensino
mais significativo e mais próximo da realidade dos alunos, uma vez que a falta de estímulo e
resistência à disciplina de LI, observadas nos alunos da rede pública de ensino, foram fatores
decisivos para o desencadeamento desse trabalho. O artigo, além de trazer reflexões visando
melhora dos níveis de interesse, capacidade de interpretação e construção de conhecimento,
objetiva mostrar a valorização do trabalho em equipe, o respeito a regras, e a criação de
estratégias na busca de resultados satisfatórios no ensino-apendizagem.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: EUNICE LORENZETTO GONCALVES
Orientador: ROSE MARIA BELIM MOTTER - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: WEBGINCANA: NOVA FERRAMENTA NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO E
AUTONOMIA NO ENSINO-APRENDIZAGEM DA LÍNGUA INGLESA
Tema: A Tecnologia e suas linguagens no Ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Língua Inglesa, Tecnologia digital, webgincana, autonomia, Ensinoaprendizagem
Resumo: A finalidade deste trabalho é apresentar uma proposta de intervenção pedagógica para
ensino-aprendizagem de Língua Inglesa (LI), para estudantes do oitavo ano, por meio de uma
webgincana, com o objetivo de buscar novas estratégias que possibilitem o desenvolvimento de
autonomia e uma maior motivação dos alunos. Devido à falta de estímulo e resistência à disciplina
de LI, observadas nos alunos da rede pública de ensino, sentiu-se a necessidade de oferecer
propostas, encaminhamentos e sugestões de atividades utilizando metodologias associadas a
recursos tecnológicos digitais, tornando assim, o ensino mais significativo e mais próximo da
realidade dos alunos. A proposta visa melhorar os níveis de interesse, concentração e capacidade
de interpretação e construção de conhecimento, bem como valorizar o trabalho em equipe,
respeito a regras, e a criação de estratégias na busca de resultados satisfatórios.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: EUNICE SUZETTI ZAMBRIN
Orientador: Maura Bernardon - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: A aplicação da ludicidade (jogos) como instrumento de aprendizagem nas aulas de Língua
Inglesa (LI)
Tema: Atividades lúdicas (jogos) para o ensino de língua inglesa
Palavras-chave: Língua estrangeira,Atividades lúdicas,Material didático,Aprendizagem
significante,
Resumo: O objetivo do presente trabalho é demonstrar a possibilidade da aplicação da ludicidade
para o ensino de Língua Inglesa. Será evidenciado o trabalho de intervenção com a aplicação do
material didático pedagógico construído pelos alunos junto ao professor-pesquisador no ensino
fundamental.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: EUNICE SUZETTI ZAMBRIN
Orientador: Maura Bernardon - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O jogo no contexto de Língua Inglesa no Ensino Fundamental da teoria à prática.
Tema: Atividades Lúdicas
Palavras-chave: Lúdico, brincar, jogos, aprender
Resumo: O objetivo desta Unidade didática é trabalhar língua inglesa com atividades lúdicasjogos. Partiremos da teoria a prática, para enriquecer o conteúdo programático e tornar as aulas
dinâmicas e divertidas.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: EVANDRO ALVES DA SILVA
Orientador: Raquel Cristina Mendes de Carvalho - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: AS CONTRIBUIÇÕES DO GÊNERO LETRA DE MÚSICA NO PROCESSO DE ENSINOAPRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA
Tema: Gêneros Discursivos, gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: Letras de Música, Análise Discurso, Ensino-Aprendizagem, Escola pública
Resumo: A música nas aulas de língua inglesa é um instrumento que vêm sendo utilizado há
anos por professores com atividades voltadas para a oralidade. O presente artigo visa demonstrar
como o gênero letra de música pode ir para além de propor apenas atividades orais, mas sim ser
um meio de levar o aluno a refletir sobre os problemas atuais pelos quais nossa sociedade vem
passando. Este trabalho está fundamentado na Análise do Discurso e na teoria da Linguística
Sistêmica Funcional de Halliday (2004). A aplicação ocorreu em forma de Unidade Didática com
os alunos do nono ano do Colégio Estadual Professor Agostinho Pereira de Pato Branco-PR. As
músicas selecionadas para o trabalho abordam temas polêmicos com o objetivo de levar o aluno
à discussão e reflexão. Também foram contempladas atividades de vocabulário e análise
linguística. Por meio da análise de dados coletados durante o estudo, percebeu-se que o referido
gênero é rico em recursos e em temas que possibilitam um estudo voltado para ao
desenvolvimento da criticidade em sala de aula, contemplando também aspectos motivacionais
muito importantes para o sucesso do ensino de línguas no contexto da escola pública atual.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: EVANDRO ALVES DA SILVA
Orientador: Raquel Cristina Mendes de Carvalho - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: As contribuições do gênero letras de música no processo de ensino e aprendiza
Tema: Gêneros Discursivos, gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: Gêneros Discursivos, gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em

sala de aula,
Resumo: O cotidiano das escolas públicas do Paraná é repleto de obstáculos que atrapalham o
processo de ensino aprendizagem. Diante desse contexto, o uso do gênero letras de música é
uma alternativa para o desenvolvimento do educando em atividades voltadas para o
desenvolvimento da oralidade, reflexão e ampliação do vocabulário. Este projeto tem como objeto
melhorar o desempenho dos alunos no processo de aprendizagem de Língua Inglesa, tendo como
referências as Diretrizes Curriculares de Ensino de Língua Estrangeira, as teorias de Gênero e
Análise do Discurso, pois tais teorias são o melhor caminho para se promover a criticidade em
sala de aula. O referido projeto será desenvolvido durante trinta e duas aulas no ano de 2015. O
público alvo serão os alunos do nono ano do Ensino Fundamental. As atividades serão
elaboradas em forma de uma Unidade Didática, a qual terá como foco principal o gênero textual
letra de música, porém também farão parte dessa Unidade, atividades de análise do discurso,
análise linguística, práticas de oralidade e escrita, entre outras.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: FABIANA DOS SANTOS BRANDAO
Orientador: Luciano Vitor Dias Liberato - IES: UFPR
Etapa: Artigo
Título: JOGANDO E APRENDENDO: PRÁTICAS EDUCATIVAS PARA A AQUISIÇÃO DA LÍNGUA
INGLESA
Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula
Palavras-chave: lúdico, motivação, língua Inglesa, jogos didáticos, cultura
Resumo: O presente artigo traz uma síntese das atividades desenvolvidas no Programa de
Desenvolvimento Educacional - PDE, edição 2014/2015, na área de estudos de Língua
Estrangeira Moderna, com ênfase na Língua Inglesa. Este artigo buscou demonstrar como podese promover a motivação dos alunos através da interação cultural nas aulas de língua inglesa, a
partir do uso de pesquisas, produção, criação e confecção de jogos didáticos visando à
sensibilização de que o uso do jogo na aula de língua estrangeira facilita a aprendizagem, desafia
e auxilia em perspectivas que proporcionem alternativas para construção do autoconhecimento
em práticas que instiguem o desejo em aprender compartilhando seu conhecimento adquirido.
Desta forma, valoriza-se o que o aluno já conhece, mesclando a teoria à práticas discursivas
pertinentes ao ensino da Língua Estrangeira Moderna (LEM): oralidade, leitura, análise linguística
e auditiva. Em suma, a proposta parte da idéia da valorização e ampliação da perspectivas do
educando a partir do momento em que estes associam a ideia das estratégias, que fazem parte
da execução do jogo, às possibilidades de se aprender com a ludicidade dos jogos didáticos.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: FABIANA DOS SANTOS BRANDAO
Orientador: Luciano Vitor Dias Liberato - IES: UFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Jogando e aprendendo: práticas educativas para a aquisição da língua inglesa
Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula
Palavras-chave: lúdico, motivação, língua inglesa, jogos didáticos, cultura
Resumo: Esta unidade didática tem como objetivo principal motivar o aluno para que reconheça e
promova seu conhecimento por meio de jogos didáticos. Os jogos serão confeccionados pelos

alunos a partir da pesquisa e posterior produção/confecção, compartilhando o conhecimento,
partindo do individual ao coletivo. Assim, acredita-se que o desenvolvimento das atividades será
mais positivo e qualitativo. Pretende-se desenvolver a oralidade, leitura, escrita e análise
linguística, abordando temas culturais de diversos segmentos envolvendo da teoria à práticas
discursivas, na língua inglesa. Para que se concretize esta unidade o aluno pesquisará nas mídias
disponíveis da escola e em sua casa, tendo como ferramenta de suporte tecnológico a pesquisa e
encaminhamentos por meio de um blog da professora, internet e as aulas presenciais que
mediarão a proposta. Nas atividades individuais ou em grupo, o aluno terá oportunidade de
dialogar com a cultura fazendo relações, analisando e principalmente fazendo suas inferências.
Esta unidade pretende valorizar o que o aluno já conhece e ampliar suas perspectivas,
associando a ideia das estratégias, que fazem parte da execução do jogo, às possibilidades de se
aprender uma língua estrangeira. Assim dizemos que esta unidade caracteriza-se com a
metodologia de pesquisa-ação, promovendo motivação e interação entre os sujeitos participantes.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: GENIVALDO BONIFACIO COUTO
Orientador: Maura Bernardon - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: O GÊNERO FOLDER E SUAS CONTRIBUIÇÕES NO PROCESSO DE
ENSINO/APRENDIZAGEM DE LEM-INGLÊS.
Tema: GÊNEROS DISCURSIVOS GÊNEROS/TEXTUAIS, LEITURA, PRODUÇÃO TEXTUAL E
ORALIDADE EM SALA DE AULA.
Palavras-chave: Gênero folder, Ensino/aprendizagem, Vivência,
Resumo: O presente trabalho se pautou em uma metodologia de ensino/aprendizagem de leitura
e produção textual em língua inglesa, visando à utilização de um gênero discursivo. Para esta
proposta, produziu-se uma sequência didática (SD), tendo como ponto de partida a observação e
visitação de pontos turísticos da cidade de Toledo-PR, sob a perspectiva teórica do Interacionismo
Sócio-Discursivo (ISD). O trabalho com o gênero discursivo folder buscou contribuir para a
apropriação das diversas formas de apresentação desse tipo de gênero e, por sua significativa
importância de circulação social. Possibilitou, ainda, o desenvolvimento de capacidades
específicas inerentes ao trabalho coletivo em sala de aula, de leitura, compreensão e produção de
textos, com o objetivo de instrumentalizar o educando a ler, produzir, agir, reagir e interagir com o
outro e com o mundo, através de leituras e produções socialmente significativas. A escolha deste
gênero se deu pelas possibilidades de vivência de uma prática, pela interação social e por
oportunizar estratégias de compreensão dos aspectos linguístico-discursivos ensináveis.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: GENIVALDO BONIFACIO COUTO
Orientador: Maura Bernardon - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O gênero folder e suas contribuições no processo de ensino/aprendizagem de LEM-Inglês.
Tema: GÊNEROS DISCURSIVOS GÊNEROS/TEXTUAIS, LEITURA, PRODUÇÃO TEXTUAL E
ORALIDADE EM SALA DE AULA.
Palavras-chave: gênero folder, ensino/aprendizagem, vivência,
Resumo: De acordo com as DCE, o ponto de partida da aula de Língua Estrangeira Moderna

(LEM) deve ser o texto verbal e não-verbal como unidade de linguagem em uso, e ao tomar a
língua como interação verbal, como espaço de produção de sentidos, buscamos um recorte de
conteúdo que atendesse a essa perspectiva. O trabalho com a LEM em sala de aula parte do
entendimento do papel das línguas nas sociedades como mais do que meros instrumentos de
acesso à informação: as línguas estrangeiras são possibilidades de conhecer, expressar e
transformar modos de entender o mundo e de construir significados. Desta forma, este projeto
caracteriza-se pela temática o gênero discursivo folder, e tem como objetivo oportunizar a vivência
de práticas pedagógicas que atendam as necessidades e os interesses dos educandos. A
proposta visa contribuir com o processo de ensino/aprendizagem, bem como despertar o desejo
nos educandos em aprender o idioma não apenas através das atividades integrantes do livro
didático, mas pela vivência de práticas pedagógicas a partir de uma sequência didática.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: GERALDA DE LOURDES MARCONDES
Orientador: Aleksandra Marcela Piasecka-Till - IES: UFPR
Etapa: Artigo
Título: Atividades Lúdicas no Ensino da Língua Inglesa no 6º Ano do Ensino Fundamental
Tema: A Tecnologia e suas linguagens no Ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Língua Inglesa, Atividades Lúdicas, Motivação
Resumo: Trabalhar atividades lúdicas no processo de aprendizagem da Língua Inglesa no 6º ano
do Ensino Fundamental utilizando atividades motivadoras. Com o objetivo de despertar o
interesse do aluno, nas aulas de Língua Inglesa serão utilizados vídeos, palavras-cruzadas, caçapalavras entre outras. As atividades serão produzidas utilizando os sites disponíveis na Web como
o Discovery Education, buscando a interação entre os alunos, despertar a criatividade e
possibilitar o aprendizado do idioma.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: GERALDA DE LOURDES MARCONDES
Orientador: Aleksandra Marcela Piasecka-Till - IES: UFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Atividades Lúdicas no Ensino da Língua Inglesa no 6º Ano do Ensino Fundamental
Tema: A Tecnologia e suas linguagens no Ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: atividades lúdicas, jogos, aprendizagem
Resumo: Trabalhar atividades lúdicas no processo de aprendizagem da Língua Inglesa no 6º ano
do Ensino Fundamental utilizando atividades motivadoras. Com o objetivo de despertar o
interesse do aluno, nas aulas de Língua Inglesa serão utilizados vídeos, palavras-cruzadas, caçapalavras entre outras. As atividades serão produzidas utilizando os sites disponíveis na Web como
o Discovery Education, buscando a interação entre os alunos, despertar a criatividade e
possibilitar o aprendizado do idioma.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: GILZA DE ALMEIDA SANTANA
Orientador: Soraia Teixeira Sonsin - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo
Mourão
Etapa: Artigo
Título: RECURSOS TECNOLÓGICOS COMO FERRAMENTA PARA ENSINO DE LÍNGUA
INGLESA NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Tema: RECURSOS TECNOLÓGICOS E EDUCAÇÃ
Palavras-chave: Recursos Tecnológicos, Gêneros Textuais, Língua Inglesa
Resumo: Neste artigo apresentamos resumidamente, o desenvolvimento, a análise e os
resultados da Implementação Didático-Pedagógica, resultados do Programa de Desenvolvimento
Educacional, que auxiliaram a construção de novos conhecimentos na disciplina de Língua
Inglesa, utilizando recursos tecnológicos disponíveis na escola como ferramenta para o ensino em
uma turma de 4º ano do curso de Formação de Docentes do Colégio Estadual José Alfredo de
Almeida localizado no município de Mariluz/PR. A pesquisa foi de cunho qualitativo voltada para a
pesquisa-ação. Embasados em Vygotsky (2008), Belloni (2009), Paraná (2008) o trabalho
abrangeu diferentes gêneros textuais, com temáticas significativas, ressaltando o uso dos
recursos tecnológicos como um incentivo para tornar as aulas de Língua Inglesa um ambiente de
ensino motivador que resulte numa aprendizagem bem sucedida.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: GILZA DE ALMEIDA SANTANA
Orientador: Soraia Teixeira Sonsin - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo
Mourão
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: RECURSOS TECNOLÓGICOS COMO FERRAMENTA PARA ENSINO DE LÍNGUA
INGLESA NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Tema: RECURSOS TECNOLÓGICOS E EDUCAÇÃO
Palavras-chave: Recursos Tecnológicos, Gêneros Textuais, Língua Inglesa,
Resumo: Este trabalho visa desenvolver atividades que auxiliem a construção de novos
conhecimentos na disciplina de língua inglesa, utilizando recursos tecnológicos disponíveis na
escola como ferramenta para o ensino. Os sujeitos da pesquisa serão alunos do 4º ano de uma
escola pública, procedentes tanto da área rural quanto da área urbana. Seu desenvolvimento se
dará com vistas à uma perspectiva qualitativa concretizada na pesquisa-ação, sendo os dados
coletados no primeiro semestre de 2015, por meio de observações, questionários inicial e final,
diários do professor pesquisador e dos alunos, bem como atividades dos alunos previamente
selecionadas. Nosso referencial teórico embasa-se principalmente em Vygotsky (2008), Belloni
(2009), Paraná (2008). Acreditamos que o trabalho abrangendo diferentes gêneros textuais, com
temáticas significativas, ressaltados com o auxílio dos recursos tecnológicos, poderá se mostrar
como um incentivo para tornar as aulas de língua inglesa em um ambiente de ensino motivador
que resulte numa aprendizagem efetiva.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: GISELLE VANESSA FRASSON
Orientador: Sandra Maria Coelho de Souza Moser - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: MEMÓRIAS BIOGRÁFICAS NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUA
ESPANHOLA
Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade
Palavras-chave: Língua Espanhola, Gênero Textual, Biografia, Autobiografia
Resumo: O presente artigo descreve os resultados obtidos na implementação do Projeto de
Intervenção Pedagógica- PDE, intitulado: Memórias Biográficas no Processo EnsinoAprendizagem de Língua Espanhola, realizado no Colégio Estadual Vereador José Balan, na
cidade de Umuarama-PR, cuja proposta foi o desenvolvimento de uma unidade didática com o
gênero textual Biografia e Autobiografia, uma vez que o trabalho com os gêneros é um
instrumento que media de uma maneira mais significativa, o processo ensino-aprendizagem da
língua. A escolha dos gêneros biografia e autobiografia, foi pautada na necessidade de promover
cada vez mais o ensino da Língua Estrangeira (LE) como um instrumento de comunicação e
formação cidadã, sendo assim, o ensino de LE deve pensar numa ação didático-pedagógica que
possibilite conhecimentos culturais, sociais e históricos da língua estudada, de forma que o aluno
assimile o saber como processo de sua própria produção. Como as Diretrizes Curriculares de
Língua Estrangeira entende a língua como discurso enquanto prática social, e visando uma
aprendizagem significativa, é que o trabalho com as biografias e autobiografias das pessoas que
compõe o ambiente escolar se justificou, pois possibilitou aos alunos o trabalho com a leitura, a
escrita e a oralidade da forma mais natural e objetiva possível, envolvendo o aluno de forma
participativa e crítica nas aulas de Língua Espanhola.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: GISELLE VANESSA FRASSON
Orientador: Sandra Maria Coelho de Souza Moser - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: MEMÓRIAS BIOGRÁFICAS NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUA
ESPANHOLA
Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade
Palavras-chave: Língua Espanhola, Gênero Textual, Biografia, Autobiografia
Resumo: O presente trabalho tem a finalidade de promover a leitura e a escrita em Língua
Espanhola, bem como desenvolver a criatividade e a criticidade do aluno, visando um ensinoaprendizagem da Língua Espanhola mais significativo ao mesmo tempo que possibilita ao aluno
analisar o gênero e observar o uso da linguagem de forma contextualizada. As biografias e
autobiografias proporcionam aos alunos a possibilidade de construírem sua identidade para
interagirem com o mundo através do discurso.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: IEDA SANTOS BORGES
Orientador: Samantha Goncalves Mancini Ramos - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: CAMERA, LIGHTS, ACTION! TECNOLOGIA E ORALIDADE NA SALA DE AULA DE
LÍNGUA INGLESA
Tema: A Tecnologia e suas Linguagens no Ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Oralidade, Tecnologia, Filme, Língua Inglesa
Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar os resultados de um projeto de intervenção
realizado com alunos de 1º ano do ensino médio. Ele foi implementado no ano de 2015, na escola
pública estadual "Antonio Garcez Novaes", em Arapongas - Paraná. O projeto foi elaborado para
motivar os alunos a utilizarem a tecnologia como forma de desenvolver a oralidade em sala de
aula por meio da produção de filmes de curta metragem em língua inglesa. A coleta de dados
aconteceu em dois momentos diferentes, foi feito um teste investigativo de proficiência antes da
implementação do programa e um segundo no final do programa para avaliar o desempenho dos
alunos. A intenção foi verificar se haveria melhoras nas habilidades orais dos alunos. A aplicação
das unidades didáticas contemplaram o uso de objetos do cotidiano (telefone celular, computador,
televisão, imagens, fone de ouvido entre outros), e adoção de temas como inclusão, bullying e
preconceito propositadamente para aumentar o interesse dos alunos. Esta pesquisa tem como
Linha de estudo: A Tecnologia e suas Linguagens no Ensino de Língua Estrangeira Moderna. A
prática demonstrou sensível melhora na percepção dos alunos em relação a oralidade
efetivamente guiando-os no uso da tecnologia como um dos agentes promotores da oralidade.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: IEDA SANTOS BORGES
Orientador: Samantha Goncalves Mancini Ramos - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Language in action - A oralidade na sala de aula
Tema: A Tecnologia e suas Linguagens no Ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Oralidade, Tecnologia, Filme, Língua Inglesa
Resumo: Está Unidade Didática propõe a oralidade nas aulas de Inglês. Optou-se pela oralidade
porque na escola pública trabalha-se mais a leitura de textos e a escrita que a oralidade. A
Unidade foi escolhida a partir de filmes porque estabelecendo o contato do aluno com o som, a
imagem e o áudio proporciona-se situações de uso real da Língua Inglesa para motivar os
mesmos no desenvolvimento da oralidade em sala de aula com atividades diversificadas. Com
essas praticas, espera-se, que o educando ao utilizar vídeos e recursos midiáticos, desenvolva a
produção oral e cinematográfica.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: INDIANA DA SILVA
Orientador: Elisa Prado Nascimento - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo

Título: As aulas de Língua Inglesa como espaço de diversidade cultural
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade
Palavras-chave: Língua Inglesa, Cultura, Diversidade, Interculturalidade, Identidade,
Resumo: Este artigo tem como objetivo principal discutir brevemente os resultados de uma
proposta de ensino para a disciplina de LE que contempla temas voltados a Diversidade Cultural
que envolve os países que utilizam a língua inglesa para comunicar-se, seja como língua nativa,
oficial, aditiva ou internacional. A relevância desta temática está em promover um estudo mais
significativo para as aulas de língua inglesa, que desperte nos educandos maior interesse em
aprendê-la, estimulando nos mesmos atitudes de questionamentos e discussão, de aceitação das
diferenças e da valorização da própria cultura. Trata-se de um trabalho de pesquisa que
oportunizou uma nova visão em relação às aulas de língua inglesa, atribuindo a elas maior
legitimidade, considerando o contexto em que está inserida, bem como o despertar de uma
postura crítica e evolutiva em relação ao ensino aprendizagem da mesma a partir da
desconstrução de estereótipos e prática de interculturalidade

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: INDIANA DA SILVA
Orientador: Elisa Prado Nascimento - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: As aulas de Língua Inglesa como espaço de diversidade cultural
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade
Palavras-chave: Língua Inglesa, Cultura, Diversidade, Interculturalidade, Identidade
Resumo: Esta Produção Didática tem entre outros objetivos, a intenção de resgatar a autoestima
do aluno em relação ao aprendizado da Língua Inglesa através do conhecimento acerca da sua
importância, como língua de intercâmbio global e por isso presente como forma de linguagem em
vários países do globo. Sendo assim, os textos e atividades propostas neste trabalho levam o
aluno a conhecer um pouco da diversidade cultural existente em alguns países falantes da língua
inglesa como língua nativa, oficial, ou aditiva, bem como o acesso às diversas culturas das quais
faz parte. Com isso o aluno será levado a refletir sua própria identidade cultural, percebendo a
presença da língua inglesa na construção desta identidade, bem como entender o mundo do outro
para aprender a respeitá-lo em sua diversidade, estabelecendo uma relação de harmonia e
respeito à cultura do outro. Nesse sentido, o aluno será levado a perceber que a língua inglesa
não pode mais ser considerada a língua do estrangeiro, mas a língua de acesso aos diversos
mundos e, portanto, parte da cultura de todos os seus falantes nativos ou não. Desta forma,
proporcionará ao aluno maior interação com as diversas culturas e um conhecimento mais
abrangente em relação ao mundo que o cerca.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: IRANI SANTOS
Orientador: Greice da Silva Castela - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: Uso pedagógico da HQ online nas aulas de espanhol.
Tema: Tecnologia e suas linguagens no Ensin
Palavras-chave: HQ Online, Novas Tecnologias, Língua Espanhola, Gênero discursivo,
Resumo: Este estudo apresenta algumas considerações sobre o uso pedagógico da HQ on-line

nas aulas de espanhol e propõe encaminhamentos para a prática pedagógica de E/LE, na qual
busca desenvolver um trabalho com atividades diversificadas, por meio do uso do gênero
discursivo "história em quadrinhos", a fim de despertar o gosto pela leitura e estimular a produção
textual. A proposta embasa-se em autores como: Bakhtin, Marcuschi e Solé, considerando a
concepção interacionista de linguagem e o estudo sobre os gêneros discursivos, neste caso, em
especial, o gênero "história em quadrinhos" em suporte on-line como fonte de expressão e de
comunicação, e sua utilização considerada como motivadora dos alunos que apresentam
dificuldades na leitura e produção textual, para proporcionar-lhes um ensino mais efetivo e
significativo e apropriar-se do que leem e escrevem, transformando-as em práticas sociais,
contribuindo para a motivação e autonomia no processo de ensino-aprendizagem. Dentro desse
contexto, o projeto foi desenvolvido na área E/LE (CELEM) 2º ano no colégio Estadual Dario
Vellozo, na cidade de Toledo, que teve como propósito desenvolver atividades do estudo realizado
no Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, proporcionada pela Secretaria de Estado
da Educação - SEED, através do governo do Estado do Paraná.
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Professor PDE: IRANI SANTOS
Orientador: Greice da Silva Castela - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Uso pedagógico da HQ online nas aulas de Espanhol.
Tema: Tecnologia e suas linguagens no Ensino de Língua Estrangeira Moderna.
Palavras-chave: HQ virtual, Leitura, Produção Escrita
Resumo: A Unidade Didática intitulada como: "Uso pedagógico da HQ online nas aulas de
Espanhol terá como objetivo propor encaminhamentos para a prática pedagógica de E/LE com
alunos do 2º ano do CELEM - Espanhol, justificando-se a relevância dessa produção didática,
uma vez que se propõe desenvolver um trabalho com atividades diversificadas, por meio do uso
do gênero textual história em quadrinhos, a fim de despertar o gosto, e a necessidade da leitura,
estimular a criticidade através da escrita, embasado no referencial teórico do gênero discursivo,
pautando-se em autores como: Bakhtin, Marcuschi, e Solé, relacionando a concepção
interacionista de linguagem e o estudo sobre os gêneros discursivos.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: IVONE DE OLIVEIRA MOURA FANHANI
Orientador: MARLENE NERI SABADIN - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: Celular: um desafio pedagó9gico em sala de aula
Tema: : A Tecnologia e suas linguagens
Palavras-chave: Tecnologia, Celular, Ferramenta Pedagógica, Ensino Aprendizagem
Resumo: Este artigo apresenta o resultado do estudo realizado no Programa de Desenvolvimento
Educacional - PDE, cujo objetivo foi pesquisar, estudar e aplicar a Projeto de Intervenção
Pedagógica sobre o uso das tecnologias móveis, em especial o celular, como ferramenta
mediadora nas aulas de Língua Inglesa, a fim de encontrar caminhos que levem a despertar o
interesse do aluno pelas aulas de Língua Inglesa, contribuindo assim com o processo de ensinoaprendizagem.
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: : Celular: um desafio pedagógico em sala de aula
Tema: A Tecnologia e suas linguagens no Ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Tecnologia, Celular, Ferramenta Pedagógica, Ensino-Aprendizagem
Resumo: As mudanças tecnológicas estão aumentando os desafios da realidade escolar, o que
justifica a elaboração desta unidade didática, que tem por finalidade buscar a melhor maneira de
integrar recursos tecnológicos de que os alunos dispõem, em especial o celular, de forma que se
consigam explorar todas as potencialidades desta ferramenta a favor do processo de ensinoaprendizagem
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Professor PDE: IZAURA GASPAR CECILIO
Orientador: Raquel Cristina Mendes de Carvalho - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: Aula de Língua Inglesa - espaço do cidadão do mundo
Tema: Gêneros discursivos/ gêneros textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula
Palavras-chave: Gêneros textuais, Linguística Sistêmico-Funcional, Anúncio publicitário, Língua
Inglesa
Resumo: O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados alcançados com a intervenção
pedagógica intitulada "Aula de Língua Inglesa - espaço do cidadão do mundo", proposta para o
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), para o ano de 2014 e 2015. O objetivo da
Implementação foi produzir e aplicar uma unidade didática do gênero anúncio publicitário, tendo
como público alvo os alunos do 2º ano do Ensino Médio, de uma escola pública, no município de
Laranjeiras do Sul-Paraná. A concepção teórica que fundamentou nosso trabalho é a teoria
Linguística Sistêmico Funcional de Halliday (1994), que considera a linguagem como um sistema
de construção de significados, através do qual os falantes fazem escolhas e organizam suas
experiências, participando assim da prática social, ou seja, colocando a linguagem em uso. Sendo
assim dentro da análise do discurso, contemplando as metafunções da linguística sistêmico
funcional pretendeu-se verificar se os alunos, a partir da leitura e análise de textos do gênero
anúncio publicitário, compreenderam a função e estrutura desse gênero sendo capaz de produzir
um novo texto (anúncio) efetivando o uso da linguagem estudada.
Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: IZAURA GASPAR CECILIO
Orientador: Raquel Cristina Mendes de Carvalho - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Aula de Língua Inglesa - espaço do cidadão do mundo
Tema: Gêneros discursivos/ gêneros textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula

Palavras-chave: Linguística Sistêmico Funcional, gênero textual, anúncio publicitário, língua
Inglesa
Resumo: A crescente desmotivação e desinteresse dos alunos em participar das aulas de Língua
Inglesa e o descrédito da disciplina percebido entre os professores de outras áreas nos leva a
refletir e querer compreender essa realidade. Objetivando compreender esse contexto de ensino,
e com isso melhorar minha prática docente com atividades que despertem o interesse de uma
geração de alunos que esta cercada de informações e já não vê na escola um lugar interessante,
me proponho neste projeto, mediante o trabalho com o gênero textual Anúncio Publicitário,
mostrar aos alunos que a Língua Inglesa está presente em muitas coisas do seu dia a dia. Que
não é apenas para uma viagem aos Estados Unidos que precisamos conhecer o Inglês. Os
alunos farão análises de Anúncios Publicitários tanto em língua portuguesa que utilize palavras
em língua inglesa, quanto em Língua Inglesa. Por meio da Linguística Sistêmico-Funcional como
ferramenta de análise do discurso, os alunos serão motivados a analisar os contextos de
produção e uso da linguagem nos Anúncios Publicitários.
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Etapa: Artigo
Título: Eram algumas vezes ... O gênero conto de fadas e sua versão adaptada para o cinema
como instrumento contextualizador para o desenvolvimento da capacidade leitora de língua
inglesa.
Tema: Gêneros discursivos, gêneros textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: interacionismo sociodiscursivo, sequências didáticas, gêneros textuais, ensino
aprendizagem de língua inglesa
Resumo: Este artigo objetiva apresentar os resultados da implementação de uma unidade
didática elaborada como requisito de conclusão do Programa de Desenvolvimento Educacional
PDE do ano 2014-2015. As atividades arroladas na unidade didática foram elaboradas para serem
aplicadas em uma turma do 6º ano do Ensino Fundamental como maneira de desenvolver as
capacidades de linguagem (Dolz; Schneuwly, 2004) na aula de Língua Inglesa (LI) como forma de
contribuir para o desenvolvimento da capacidade leitora. Este trabalho está fundamentado no
construto teórico-metodológico do Interacionismo Sócio-discursivo (ISD) (Bronckart, 2003), mais
especificamente nas propostas de Dolz e Schnewly (2004) no que concerne o uso do dispositivo
sequência didática como ferramenta para o ensino de línguas por meio de gêneros textuais. A
abordagem de gêneros textuais no ensino de língua inglesa tem sido proposto pelo fato de que,
ao se utilizar diferentes gêneros como objeto e instrumento de ensino, os educandos são
colocados frente a reais situações de comunicação e compreenderão a linguagem como prática
social.Os resultados da nossa investigação indicam que, ao final da implementação da unidade
didática, os alunos demonstraram ser capazes de apontar as características do gênero conto de
fadas, bem como apontar objetivos de produção do gênero trabalhado e suas características.
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Título: Eram algumas vezes ... O gênero conto de fadas e sua versão adaptada para o cinema
como instrumento contextualizador para o desenvolvimento da capacidade leitora de língua
inglesa.
Tema: Gêneros discursivos, gêneros textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: interacionismo sociodiscursivo, sequências didáticas, gêneros textuais, ensino
aprendizagem de língua inglesa
Resumo: Este trabalho se fundamenta nas propostas de Dolz e Schneuwly (2004) em se utilizar a
sequência didática como ferramenta para o ensino de gêneros textuais. Nos apoiamos também no
construto teórico metodológico do ISD ( Interacionismo Sócio Discursivo) proposto por Bronckart
(1997). Esses autores afirmam que ao se utilizar diferentes gêneros como objeto de ensino, os
educandos são colocados frente a reais situações de comunicação e compreenderão a linguagem
como prática social. A partir desse referencial foi desenvolvida numa sequência didática em torno
do gênero conto de

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: JAMILLE GLAUCIA BARROS DE PAULA DALAZUANA
Orientador: Glaucia da Silva Brito - IES: UFPR
Etapa: Artigo
Título: O uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle na forma
Tema: Ensino de língua estrangeira moderna
Palavras-chave: moddle,formação continuada
Resumo: O artigo objetiva socializar o trabalho desenvolvido por mim, na perspectiva de
enfrentamento aos problemas identificados no cotidiano do Colégio.
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Título: O uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle na formação continuada de
professores
Tema: A tecnologia e suas linguagens no Ensino de língua estrangeira moderna
Palavras-chave: ava,moddle,formação continuada
Resumo: Este caderno foi realizado com o intuito e aprimorar a aprendizagem de uma língua
estrangeira moderna, utilizando o Ambiente Virtual de Aprendizagem o Moddle. O objetivo geral é
estruturar um curso de formação continuada aos professores de língua estrangeira.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: JANAINA LINS OLIVEIRA
Orientador: Liliam Cristina Marins Prieto - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: THE SIMS 1 COMO RECURSO PEDAGÓGICO PARA A CONSTRUÇÃO COLABORATIVA
DO CONHECIMENTO EM LÍNGUA INGLESA NO ENSINO MÉDIO
Tema: ecnologias e suas linguagens no Ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: tecnologia, jogo, The Sims, língua inglesa,
Resumo: Trabalhar o ensino de língua inglesa na escola a partir de uma metodologia menos
tradicional pode despertar nos alunos a percepção de que esse idioma não é apenas uma matéria
escolar, mas também está relacionado com a vida fora da sala de aula. Ao considerar que a
maioria dos jovens têm acesso à internet e são nativos digitais e que as escolas estão cada vez
mais equipadas com computadores, a tecnologia pode ser muito relevante, pois é uma ferramenta
pedagógica que propõe aos jovens aulas mais interativas e motivadoras, facilitando o aprendizado
ao oferecer oportunidade de aplicação no cotidiano de cada um. Isso pode acontecer por meio da
utilização de jogos online, os quais se transformam em um recurso didático que auxilia o professor
a se aproximar da realidade do aluno. O objetivo principal deste projeto é, assim, verificar como o
uso dos jogos The Sims pode colaborar para a construção colaborativa do conhecimento em
língua inglesa no ensino médio a partir de novas propostas metodológicas que visam também a
formação crítica do aluno. Para tanto, o professor precisa ser um mediador na formação de
cidadãos mais consciente sobre o real papel da tecnologia e da língua inglesa na comunicação
intercultural e na atual era da informação.
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Título: O uso do jogo the sims como recurso pedagógico para a construção colaborativa do
conhecimento em Língua Estrangeira Moderna
Tema: Tecnologias e suas linguagens no Ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: tecnologia, jogo, The Sims, língua inglesa,
Resumo: Trabalhar o ensino de língua inglesa na escola a partir de uma metodologia menos
tradicional pode despertar nos alunos a percepção de que esse idioma não é apenas uma matéria
escolar, mas também está relacionado com a vida fora da sala de aula. Ao considerar que a
maioria dos jovens têm acesso à internet e são nativos digitais e que as escolas estão cada vez
mais equipadas com computadores, a tecnologia pode ser muito relevante, pois é uma ferramenta
pedagógica que propõe aos jovens aulas mais interativas e motivadoras, facilitando o aprendizado
ao oferecer oportunidade de aplicação no cotidiano de cada um. Isso pode acontecer por meio da
utilização de jogos online, os quais se transformam em um recurso didático que auxilia o professor
a se aproximar da realidade do aluno. O objetivo principal deste projeto é, assim, verificar como o
uso dos jogos The Sims pode colaborar para a construção colaborativa do conhecimento em
língua inglesa no ensino médio a partir de novas propostas metodológicas que visam também a
formação crítica do aluno. Para tanto, o professor precisa ser um mediador na formação de
cidadãos mais consciente sobre o real papel da tecnologia e da língua inglesa na comunicação
intercultural e na atual era da informação.
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Título: A Webquest como Recurso de Potencialização da Aprendizagem
Tema: A Tecnologia e suas linguagens no Ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Língua Inglesa, Webquest, Sequência Didática, Sócio Interacionista, Fábula
Resumo: O presente projeto intitulado A Webquest como Recurso de Potencialização da
Aprendizagem dentro da Concepção Sócio Interacionista da Língua tem o intuito de incentivar no
aluno a participação mais efetiva com o conteúdo, acredita-se que através dos recursos
disponibilizados dentro da webquest, que por si só já é uma ferramenta destinada a desenvolver
certas habilidades de pensamento como: comparação; classificação; dedução; análise de
perspectivas, inferências, entre outras, possam contribuir de modo positivo na capacidade de
entendimento dos assuntos vistos. Os temas abordados serão escolhidos a partir do gênero
textual fábula, por ser este um gênero que pode incitar discussões e reflexões a respeito da moral
da história.A potencialização da aprendizagem, referente à ampliação de tempo e espaço do
aluno com o conteúdo através do estudo dirigido da webquest, que proporciona que eles possam
estar em contato com o assunto não só na sala e nem somente naquele tempo preestabelecido,
bem como a socialização dos objetos de estudos debatidos a partir da moral das fábulas
trabalhadas, também são motivos de atenção refletidos neste projeto.
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Título: A Webquest como recurso de Potencialização da Aprendizagem
Tema: A Tecnologia e suas linguagens no Ensino de Língua Estrangeira Moderna
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Resumo: O presente projeto intitulado A Webquest como Recurso de Potencialização da
Aprendizagem tem o intuito de desenvolver no aluno a interação mais efetiva com o conteúdo, o
qual será desenvolvido através de temas atuais, que estejam de conformidade com os anseios e
vivência deles. Desta forma, acredita-se que, através dos recursos disponibilizados dentro da
webquest, que por si só já é uma ferramenta destinada a desenvolver certas habilidades de
pensamento, possam contribuir de modo positivo na capacidade de entendimento do assunto
visto. Os temas abordados nas atividades com a webquest serão escolhidos através do gênero
textual fábula, pois este é um gênero que pode incitar discussões e reflexões a respeito da moral,
visando também desenvolver temas pertinentes a faixa etária dos alunos. A potencialização da
aprendizagem, referente à ampliação de tempo e espaço do aluno com o conteúdo através do
estudo dirigido da webquest, que proporciona que eles possam estar em contato com o assunto
não só na sala e nem somente naquele tempo preestabelecido, bem como a socialização dos
objetos de estudos debatidos a partir da moral das fábulas trabalhadas, também são objetos de
atenção refletidos neste projeto.
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Título: O jogo no Ensino de línguas: (im) possibilidades
Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino de Língua Inglesa
Palavras-chave: Recursos Tecnológicos, Jogos, Ensino-Aprendizagem
Resumo: O presente artigo refere-se ao resultado obtido da Produção Didático-Pedagógica do
PDE - Programa de Desenvolvimento Educacional, ofertado aos docentes da Rede Pública do
Estado do Paraná por meio da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Relata a
implementação do projeto "Os jogos no Ensino de língua Inglesa: (im) possibilidades". Tem por
finalidade inserir jogos digitais e não digitais em uma turma de Celem-P2, no Colégio Estadual
Padre José Orestes Preima, localizado no interior do Município de Prudentópolis, cujo objetivo
geral é propiciar ao educando possibilidades de utilização de jogos nas aulas de língua inglesa,
onde por meio dos objetivos específicos verificaram-se quais as vantagens que o uso dos jogos
pode trazer para o aprendizado da Língua Inglesa, por meio do acesso aos jogos digitais e não
digitais, adaptando regras de jogos e verificando a receptividade dos alunos em relação aos
jogos. As atividades foram realizadas no segundo semestre de 2015, contendo para a aplicação
do projeto 32 horas/aulas distribuídas em oito unidades. Utilizar os jogos nas aulas de LEM foi
uma das estratégias de ações pensadas para obter melhores resultados no ensino-aprendizagem,
uma vez que nossos alunos estão vivendo a era da tecnologia e assim sendo, faz-se necessário
que a escola e o professor estejam conectados com o cotidiano do aluno. Nesse sentido
desenvolveu-se um trabalho voltado para melhorias no ensino de Língua Inglesa, tendo os jogos
como principais aliados para que essas melhorias possam acontecer de maneira satisfatória.
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Título: O jogo no Ensino de línguas: (im) possibilidades
Tema: Tecnologias e Linguagens no Ensino de Língua Inglesa
Palavras-chave: Recursos Tecnológicos, Jogos, Ensino-Aprendizagem
Resumo: Este estudo refere-se à Produção Didático-Pedagógica do PDE - Programa de
Desenvolvimento Educacional, ofertado aos docentes da Rede Publica do Estado do Paraná por
meio da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Tem por finalidade inserir jogos digitais e
não digitais em uma turma de Celem-P2, no Colégio Estadual Padre José Orestes Preima,
localizado no interior do Município de Prudentópolis. As atividades serão realizadas no primeiro
semestre de 2015, contendo para a aplicação do projeto 32 horas/aulas distribuídas em oito
unidades. Visa verificar quais as vantagens que o uso dos jogos pode trazer para o aprendizado
da Língua Inglesa. Justifica-se pela contribuição no entendimento da inserção dos jogos como
alternativa de melhorias no ensino aprendizagem tendo como foco principal o aluno do CELEM.
Procurar-se-á desenvolver um trabalho voltado para melhorias no ensino da Língua Estrangeira
Moderna, tendo os jogos como principais aliado para que essas melhorias possam acontecer de
maneira satisfatória.
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Título: O gênero Video Tour como instrumento de ensino de Língua Inglesa e de valorização da
identidade local
Tema: Gêneros Textuais
Palavras-chave: Gêneros textuais, gênero Video Tour, ensino de inglês, valorização da
identidade local,
Resumo: A abordagem metodológica que será utilizada na pesquisa-ação será pautada na
produção e aplicação de sequências didáticas estudadas por Schneuwly e Dolz (2004),
abordando o gênero video tour, baseada em um modelo didático do gênero, para desenvolver nos
alunos as quatro capacidades de linguagem (capacidade de significação, de ação, discursiva e
linguístico-discursiva) em relação a esse gênero para que, apropriados das características do
gênero, possam construir seus próprios video tours locais.
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Título: O gênero Video Tour como instrumento de ensino de Língua Inglesa e de valorização da
identidade local
Tema: Gêneros Textuais
Palavras-chave: Gêneros textuais, gênero Video Tour, ensino de inglês, valorização da
identidade local,
Resumo: A abordagem metodológica que será utilizada na pesquisa-ação será pautada na
produção e aplicação de sequências didáticas estudadas por Schneuwly e Dolz (2004),
abordando o gênero video tour, baseada em um modelo didático do gênero, para desenvolver nos
alunos as quatro capacidades de linguagem (capacidade de significação, de ação, discursiva e
linguístico-discursiva) em relação a esse gênero para que, apropriados das características do
gênero, possam construir seus próprios video tours locais.
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Título: O Trabalho com História em Quadrinhos nas Aulas de Língua Espanhola
Tema: Gêneros discursivos, gêneros textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: História em Quadrinhos, Língua Espanhola, leitura, escrita, sequência didática
Resumo: O gênero discursivo História em Quadrinhos foi elencado como objeto de estudo, sob
forma de uma pesquisa qualitativa, para se trabalhar com alunos da Educação Básica - Ensino

Fundamental e Médio, nas aulas de Língua Espanhola - CELEM, levando-se em consideração a
familiaridade dos alunos com esse tipo de gênero, na língua materna, que se apresentou em
agente facilitador no momento de se aprender uma língua estrangeira. Também se considerou o
interesse dos alunos pela sua estrutura visual e a abordagem do humor como fatores
motivadores, e por estar incluso no rol de sugestões de textos apresentados pelas Diretrizes
Curriculares da Educação Básica - Língua Estrangeira Moderna. O objetivo principal deste
trabalho foi propiciar o hábito e o gosto pela leitura e o desenvolvimento da produção textual dos
alunos. Para tanto, na prática, propusemos uma sequência didática, seguindo sua estrutura de
base que é composta pela apresentação da situação, produção inicial, módulos e produção final.
Teóricos como Bakhtin, Dolz e Schneuwly deram suporte a nossa proposta. A sequência foi
programada para 32 horas e, como resultado final propusemos a elaboração, pelos alunos, de
duas revistas em quadrinhos que demonstraram uma nítida evolução de conhecimentos sobre a
apropriação do gênero HQs, comparando-se com a produção inicial.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: JOAMER CARLOS CORREA LEITE
Orientador: Nelci Alves Coelho Silvestre - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O Trabalho com História em Quadrinhos nas Aulas de Língua Espanhola
Tema: Gêneros discursivos, gêneros textuais, leitura, produção textuale oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: História em Quadrinhos, leitura, escrita, sequência didática,
Resumo: O material didático-pedagógico apresentado nesta unidade didática tem como objetivo
propiciar o hábito e o gosto pela leitura e o desenvolvimento da produção textual, por meio da
utilização do gênero discursivo História em Quadrinhos, nas aulas de Língua Espanhola do
CELEM. A escolha deste gênero como objeto de estudo considerou a familiaridade das HQs aos
alunos, na língua materna, o que se transforma em agente facilitador no momento de se aprender
uma língua estrangeira. Metodologicamente esta unidade didática será desenvolvida em formato
de uma sequência didática, seguindo sua estrutura de base que é composta pela apresentação
da situação, produção inicial, módulos e produção final.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: JONAS FERREIRA DE ANDRADE
Orientador: KARINE MARIELLY ROCHA DA CUNHA - IES: UFPR
Etapa: Artigo
Título: DIÁLOGOS POSSÍVEIS ENTRE O ENSINO DA LÍNGUA INGLESA E DAS CIÊNCIAS
Tema: A Linguística Aplicada e a Didática do ensino da Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Língua inglesa, Construção de novos saberes, Sustentabilidade,
Resumo: Este artigo irá demonstrar os resultados obtidos a partir da aplicação de um projeto de
intervenção pedagógica no C.E. Juscelino Kubitschek de Oliveira, no município de São Jose dos
Pinhais, tendo como tema a prática da língua inglesa como possiblidade de conscientização
ambiental. Um dos objetivos é fazer com que os alunos discutam e promovam ações relativas à
sustentabilidade ambiental. Este artigo visa descrever o andamento e considerações do trabalho
desenvolvido em sala de aula, expondo assim as contribuições dos educandos para a construção
de saberes por meio da língua inglesa. Busca assim, promover a troca de experiências e

questionamentos sobre a ação do homem no meio ambiente. Seu objetivo é de possibilitar a
discussão e o debate da sustentabilidade ambiental na escola nas aulas de língua inglesa e, por
meio dessa, promover ações de intervenção na escola com enfoque na sustentabilidade
ambiental. Para fundamentar este artigo, será feito uma revisão da literatura a respeito do tema e
em seguida, será descrito como foi a aplicação do projeto com o auxílio da unidade didática na
escola. Foram utilizadas como base teórica as Diretrizes Curriculares Estaduais (DCEs 2008),
bem como, as ideias de Kumaravadivelu (2001) e Jordão (2004), pois seus estudos trazem
concepções de língua, de ensino e de entendimento de práticas locais consideradas essenciais
no processo de ensino e aprendizagem.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: JONAS FERREIRA DE ANDRADE
Orientador: KARINE MARIELLY ROCHA DA CUNHA - IES: UFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Trabalhando a sustentabilidade ambiental nas aulas de língua inglesa
Tema: A Linguística Aplicada e a Didática do ensino da Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Língua inglesa, Construção de novos saberes, Sustentabilidade,
Resumo: A prática da língua inglesa como possibilidade de aluno e professor discutirem e
tomarem ações relativas à sustentabilidade ambiental é o tema dessa unidade didática:
Trabalhando a sustentabilidade ambiental nas aulas de LI. Esta unidade didática visa relacionar o
conhecimento do professor e do aluno na construção do saber por meio da língua inglesa. Busca
promover, por meio da LI, a troca de experiências e questionamentos sobre a ação do homem no
meio ambiente, possibilitando a construção de novos saberes. Seu objetivo é de possibilitar a
discussão e o debate da sustentabilidade ambiental na escola nas aulas de língua inglesa e, por
meio da língua inglesa, promover ações de intervenção na escola com enfoque na
sustentabilidade ambiental. Para fundamentar esta unidade didática em língua inglesa, serão
propostos trabalhos envolvendo gêneros textuais, entre eles, charges, tirinhas e vídeos, levando
em consideração as orientações das Diretrizes Curriculares Estaduais (DCEs 2008), consideradas
essenciais na prática do ensino. Essa unidade didática será realizada com alunos do 1° ano do
ensino médio, com um número aproximado de 35 alunos, em um período previsto de 08 horas
aulas.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: JOSE FERNANDES CORDEIRO NUNES
Orientador: Nelci Alves Coelho Silvestre - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: Heróis da ficção e da vida real - uma leitura crítica
Tema: Gêneros discursivos, gêneros textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula
Palavras-chave: Língua Inglesa, Leitura crítica, Heróis, Super-heróis
Resumo: Este artigo apresenta reflexões a respeito da fundamentação teórica e da
implementação de um Projeto de Intervenção Pedagógica, com alunos do 8º ano do Ensino
Fundamental, sobre leitura em língua inglesa. É fato que o domínio dessa capacidade permite
ações comunicativas mais eficientes, por isso entendemos que é necessário desenvolver a prática
da leitura em língua inglesa, por meio de diferentes estratégias. O trabalho norteado pelos

conceitos de gêneros discursivos de Bakhtin e seus estudiosos enfocou a prática de estratégias
de leitura e a análise crítica de textos de diferentes gêneros, tendo como temática central a figura
de heróis e super-heróis. Partimos dos heróis da mitologia grega, passamos pelos super-heróis,
que tanto fazem sucesso entre os jovens na atualidade e chegamos aos heróis da vida real, que
podem ser diferentes profissionais ou mesmo as pessoas mais próximas de cada um de nós,
sendo apresentadas informações sobre essa temática e como ela se apresenta em diferentes
textos e mídias. Também foram consideradas as contribuições de participantes do GTR (Grupo de
Trabalho em Rede) para que se complementassem as ponderações a respeito do trabalho
desenvolvido e de outras possibilidades de expansão do mesmo.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: JOSE FERNANDES CORDEIRO NUNES
Orientador: Nelci Alves Coelho Silvestre - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Heróis da ficção e da vida real: uma leitura crítica
Tema: Gêneros discursivos, gêneros textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula
Palavras-chave: Educação, língua inglesa, letramento crítico, heróis, super-heróis
Resumo: É possível constatar um interesse histórico por heróis nas mais diferentes culturas.
Partindo dos heróis da mitologia grega, passando pelos super-heróis, que tanto fazem sucesso
entre os jovens na atualidade e chegando aos heróis da vida real, que podem ser diferentes
profissionais ou mesmo as pessoas mais próximas de cada um de nós, serão apresentadas
informações sobre essa temática e como ela se apresenta em diferentes textos e mídias. Como
principais objetivos desse material estão o aprofundamento da prática de leitura através de
diferentes gêneros discursivos em que a temática de heróis e super-heróis estejam presentes, a
apropriação de estratégias de leitura em língua estrangeira e a prática de estruturas linguísticas,
semânticas e lexicais presentes no contexto dos textos selecionados. Serão trabalhadas
estratégias de leitura para compreensão de textos e a análise crítica de diferentes gêneros
discursivos, assim como questionamentos embasados no letramento crítico.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: JOSIANE FERNANDES VILACA
Orientador: Samantha Goncalves Mancini Ramos - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: NOVAS PRÁTICAS NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA: Foco no Letramento Digital e no
Gênero Textual Música
Tema: O uso das novas tecnologias como ferramenta auxiliar de ensino e aprendizagem da
Língua Inglesa.
Palavras-chave: Letramento Digital, Gêneros Textuais, Música, Ensino de Línguas,
Resumo: A tecnologia e a música estão presentes no dia a dia dos indivíduos, porém ainda são
pouco exploradas como ferramentas de auxílio ao ensino. Este trabalho buscou estudar as
possibilidades de exploração do uso dos recursos tecnológicos aliados ao gênero textual música
para criar e desenvolver atividades que pudessem auxiliar na formação do cidadão e favorecer o
desenvolvimento das habilidades e competências requeridas pelos PCNs e Diretrizes Curriculares
da Educação Básica que orientam e norteiam o ensino de línguas estrangeiras no Paraná. Esta

pesquisa objetivou a busca de uma prática pedagógica diferenciada, contemplando diferentes
estratégias, visando o desenvolvimento das habilidades específicas para o ensino de Língua
inglesa no ensino médio com abordagem no gênero textual música e na inserção das novas
tecnologias. A mesma foi realizada durante o desenvolvimento do PDE (Programa de
Desenvolvimento Educacional) do qual participam professores da rede pública estadual do
Paraná e no qual foi produzido um material didático, que foi aplicado aos alunos e socializado
com os professores do GTR (Grupo de Trabalho em Rede) para discussão, reflexão e análise dos
resultados obtidos. A partir da análise das reflexões destes participantes, constatou-se que a
inserção da tecnologia no processo ensino e aprendizagem ao mesmo tempo em que é algo que
não pode ser ignorado, também ainda enfrenta muitas dificuldades e está longe de ser o ideal
esperado pelos envolvidos neste processo.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: JOSIANE FERNANDES VILACA
Orientador: Samantha Goncalves Mancini Ramos - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: NOVAS PRÁTICAS NO ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA: FOCO NO
LETRAMENTO DIGITAL E NO TRABALHO COM O GÊNERO TEXTUAL MÚSICA.
Tema: O uso das novas tecnologias como ferramenta auxiliar de ensino e aprendizagem da
Língua Inglesa.
Palavras-chave: Letramento Digital, Gêneros Textuais, Música, Ensino de Línguas,
Resumo: A tecnologia e a música estão presentes no dia a dia dos indivíduos, porém ainda são
pouco exploradas como ferramentas de auxílio ao ensino. Este trabalho buscará estudar as
possibilidades de exploração do uso dos recursos tecnológicos aliados ao gênero textual música
para criar e desenvolver atividades que possam auxiliar na formação do cidadão e favorecer o
desenvolvimento das habilidades e competências requeridas pelos PCN´s e Diretrizes que
orientam e norteiam o ensino de línguas. Estamos vivendo na era da tecnologia e das mudanças
sociais. Assim, é importante que fiquemos atentos às transformações que rodeiam o ambiente
escolar para que possamos acompanhá-las e consigamos construir um processo de ensinoaprendizagem que ofereça ao educando a possibilidade de estar inserido em um contexto onde
possa ter acesso à informação atualizada e à comunicação, construindo conhecimentos que o
levem a compreender suas relações sociais, desenvolvendo sua consciência crítica e contribuindo
para a transformação da sua realidade. Deste modo, este projeto objetiva a busca de uma prática
pedagógica diferenciada, contemplando diferentes estratégias, visando o desenvolvimento das
habilidades específicas para o ensino de Língua inglesa no ensino médio com abordagem no
gênero textual música e na inserção das novas tecnologias.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: JUDITH DA SILVA LIMA
Orientador: Jose Carlos Aissa - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: A Fábula como proposta para o desenvolvimento da leitura para o ensino fundamental
Tema: Gênero Discursivo
Palavras-chave: Fábula, estratégias de leitura, compreensão,
Resumo: O contexto social em que estamos inseridos exige que os professores de Língua

Inglesa repensem suas práticas em sala de aula. Os alunos precisam aprimorar a utilização da
língua em atos comunicativos. O gênero textual é a forma como a língua é empregada nos textos
em suas diversas situações de comunicação, então a sua utilização em sala de aula é
imprescindível. Este artigo visa mostrar o gênero textual fábula como um forte componente
motivador para as aulas de LI por ser uma narrativa curta, dinâmica e reflexiva e tem por objetivo
transmitir uma lição de moral, suas mensagens estão relacionadas com fatos do cotidiano, além
de propiciar o desenvolvimento da leitura, oralidade e escrita e de explorar a capacidade de
reflexão e a criticidade do educando.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: JUDITH DA SILVA LIMA
Orientador: Jose Carlos Aissa - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A FÁBULA COMO PROPOSTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA LEITURA PARA O
ENSINO FUNDAMENTAL
Tema: Gênero Discursivo
Palavras-chave: FÁBULA, ESTRATÉGIAS DE LEITURA, COMPREENSÃO
Resumo: Este projeto de Língua Estrangeira Moderna tem por objetivo desenvolver um trabalho
com as estratégias de leitura através do gênero textual fábula que é um forte componente
motivador por ser uma narrativa curta, dinâmica, reflexiva e suas mensagens e ensinamentos
estão relacionados com fatos do cotidiano além de propiciar o desenvolvimento da leitura,
oralidade e escrita. Baseado nisso, traçou-se o seguinte objetivo geral: Contribuir com o processo
ensino aprendizagem de Língua Inglesa por meio da compreensão do gênero textual "fábula", a
fim de despertar o interesse dos alunos nas aulas de LI buscando desenvolver uma proposta
pedagógica que os cativassem

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: JUSIANE ROCIO DE ANDRADE
Orientador: Aleksandra Marcela Piasecka-Till - IES: UFPR
Etapa: Artigo
Título: A TECNOLOGIA COMO ALIADA NO DESENVOLVIMENTO DA COMPREENSÃO ORAL
EM LÍNGUA INGLESA
Tema: A Tecnologia e suas linguagens no Ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Língua Inglesa, Compreensão oral, Tecnologia
Resumo: Este artigo traz os resultados de uma pesquisa realizada durante o período de estudo
no Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, que teve como propósito principal integrar
o uso da tecnologia ao ensino da língua inglesa para o desenvolvimento da compreensão oral.
Para isso, realizou-se uma pesquisa bibliográfica sobre os fatores que mais influenciam na
compreensão oral, bem como estratégias que possam facilitar o desenvolvimento dessa
habilidade com auxílio da tecnologia. Nas aulas realizadas, constatou-se que a partir do momento
em que os alunos têm consciência sobre a complexidade que envolve o processo de
compreensão oral, o desenvolvimento de tal habilidade torna-se mais simples. Verificou-se
também que o uso de diferentes estratégias de compreensão oral e das ferramentas tecnológicas
influencia positivamente no ensino dessa habilidade. Acredita-se que esse trabalho possa
contribuir para a construção do conhecimento e de novas formas de aprendizagem da língua

inglesa, estimulando os professores a buscarem novas maneiras para auxiliar seus alunos a
desenvolverem e aprimorarem a compreensão oral.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: JUSIANE ROCIO DE ANDRADE
Orientador: Aleksandra Marcela Piasecka-Till - IES: UFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A TECNOLOGIA COMO ALIADA NO DESENVOLVIMENTO DA COMPREENSÃO ORAL
EM LÍNGUA INGLESA
Tema: A Tecnologia e suas linguagens no Ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Compreensão Oral, Tecnologia, Ensino,
Resumo: A presente produção didático-pedagógica tem como propósito integrar a tecnologia ao
ensino da língua inglesa para o desenvolvimento da compreensão oral. Com subsídios teóricos
fornecidos por diversos estudiosos da área do ensino de língua estrangeira moderna, buscou-se
investigar os fatores que mais influenciam na compreensão oral, bem como estratégias que
possam facilitar o desenvolvimento dessa habilidade. Levando em consideração os diversos
pontos de vista enfocados nesse estudo, observou-se que é necessário que os educandos
saibam quais os fatores que tornam a compreensão oral difícil, para que, a partir desse
entendimento e com o auxílio do professor, eles possam aprimorar essa competência. Além disso,
buscou-se potencializar o desenvolvimento da compreensão oral por meio da tecnologia,
mostrando que o uso das suas ferramentas podem influenciar positivamente no ensino e na
aprendizagem da língua estrangeira. Dessa forma, acredita-se que esse trabalho possa colaborar
para com a prática pedagógica do professor de língua estrangeira, oferecendo-lhe sugestões para
auxiliar os aprendizes no desenvolvimento da compreensão oral.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: KELLY CHERON YAMASAKI
Orientador: MICHELE SALLES EL KADRI - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: Gêneros discursivos gêneros/textuais,leitura, produção textual e oralidade em sala de aula
Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais,leitura, produção textual e oralidade em sala de aula
Palavras-chave: Língua Inglesa, Ensino significativo, Material de apoio, Livro didático,
Resumo: Um dos principais desafios na atualidade escolar é tornar o ensino de Língua Inglesa
significativo à realidade dos alunos. Pensando nisso, a intenção dessa pesquisa surgiu da
experiência em sala de aula como docente de Ensino Fundamental, onde nota se que a
abordagem predominante dos conteúdos é feita sobre o domínio do livro didático. O objetivo geral
desse artigo é analisar se o material produzido e aplicado durante a implementação do projeto tive
resultados satisfatórios na motivação dos alunos em relação à aprendizagem da Língua Inglesa.
Para isso, analisou se o material utilizado segundo os critérios abordados na literatura da área, o
relato em forma de diário da professora e por fim um questionário com perguntas qualitativas
aplicado aos alunos. Como conclusão desta intervenção nota se um resultado satisfatório de
motivação dos alunos com aulas mais atraentes, proveitosas e significativas.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: KELLY CHERON YAMASAKI
Orientador: MICHELE SALLES EL KADRI - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: The book is on the table:Uma proposta de atividades de apoio ao livro didático de lingua
Inglesa
Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais,leitura, produção textual e oralidade em sala de aula
Palavras-chave: Livro didático,Material de Apoio, Motivação
Resumo: Um dos principais desafios na atualidade escolar é tornar o ensino de Língua Inglesa
significativo à realidade dos alunos. Pensando nisso, esta intenção de pesquisa surgiu da
experiência em sala de aula como docente de Ensino Fundamental, em que a abordagem
predominante dos conteúdos é feita sobre o domínio do livro didático. O objetivo geral dessa
proposta é desenvolver habilidades de produção e compreensão escrita e produção oral, através
da execução de atividades de apoio ao Livro didático e que sejam vinculadas à própria realidade
de nosso alunado, ajudando na motivação em relação à aprendizagem da Língua Inglesa.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: LEANDRO AUGUSTO NASCIMENTO
Orientador: Aleksandra Marcela Piasecka-Till - IES: UFPR
Etapa: Artigo
Título: BLOG: um recurso para ampliar vocabulário
Tema: A tecnologia suas linguagens no Ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Língua Inglesa, Blog, Vocabulário,
Resumo: Este texto relata uma pesquisa com a temática "BLOG: Um recurso para ampliar
vocabulário", desenvolvida com os alunos da 8ª série do Ensino Fundamental do Colégio Estadual
Teotônio Vilela, que foi motivada pela necessidade de mudanças, pois, observou-se que os alunos
apresentavam muitas dificuldades de aprendizagem relacionadas à escrita e leitura. Estabeleceuse o objetivo de utilizar metodologias inovadoras para amenizar tais problemas. Propôs-se
atividades buscando uma melhor ampliação vocabular através de tais recursos como internet,
blog, vídeos, slides, etc. que anteriormente não eram utilizados no ambiente escolar, mas que,
hoje, os adolescentes vivenciam constantemente, criando em sua faixa etária uma nova
perspectiva de aprendizagem. Nesta perspectiva, as atividades por meio de um blog ofereceram
uma forma de aprendizagem mais reflexiva e propiciaram um estudo mais dinâmico e atrativo
para os alunos, valendo-se de envolvimento em leitura, reflexão, pesquisa e estudo. O trabalho
fundamentou-se em teorias, práticas e estratégias que contribuiram para uma reflexão sobre o
repensar nossos métodos e estratégias de ensino, transformando-o de acordo com o contexto
atual, utilizando a tecnologia em nosso ambiente escolar.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: LEANDRO AUGUSTO NASCIMENTO
Orientador: Aleksandra Marcela Piasecka-Till - IES: UFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: BLOG: Um recurso para ampliar vocabulário
Tema: Tecnologia: suas linguagens no Ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Blog, Recurso, Vocabulário,
Resumo: A Unidade Didática intitulada "BLOG: Um recurso para ampliar vocabulário", a ser
desenvolvida com os alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental do Colégio Estadual
Teotônio Vilela, foi motivada pela necessidade de mudanças, pois, observa-se que os alunos
apresentam muitas dificuldades de aprendizagem relacionadas à escrita e leitura. Urge, portanto,
utilizar metodologias inovadoras para amenizar tais problemas. Nesta perspectiva, as atividades
por meio de um blog podem oferecer uma forma de aprendizagem mais reflexiva e propiciar um
estudo mais dinâmico e atrativo para os alunos. Esta Unidade tem como objetivo propor
atividades buscando uma melhor ampliação vocabular através de tais recursos como internet,
blog, vídeos, slides, etc. que anteriormente não eram utilizados no ambiente escolar, mas que,
hoje, os adolescentes vivenciam constantemente, criando em sua faixa etária uma nova
perspectiva de aprendizagem. Iremo-nos valer de envolvimento em leitura, reflexão, pesquisa e
estudo. Por fim, esta Unidade se fundamentou em teorias, práticas e estratégias que contribuirão
para uma reflexão em tornar-se necessário repensar nossos métodos e estratégias de ensino
transformando-o de acordo com o contexto atual, utilizando a tecnologia em nosso ambiente
escolar.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: LEONI ALEXANDRINO PEREIRA
Orientador: MARILEUZA ASCENCIO MIQUELANTE - IES: Faculdade Estadual de Ciências e
Letras de Campo Mourão
Etapa: Artigo
Título: CONTOS E ENCANTOS: (RES) SIGNIFICANDO O CONTO DE FADAS POR MEIO DA
LEITURA
Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais,leitura,produção textual e oralidade em sala de aula
Palavras-chave: Conto de Fadas, Leitura, Língua Inglesa
Resumo: Neste artigo objetivamos apresentar alguns resultados provenientes da pesquisa
desenvolvida durante a implementação da proposta didático-pedagógica com ênfase na prática de
leitura em Língua Inglesa por meio do gênero Conto de Fadas. Para isso, nos apoiamos nos
pressupostos teórico-metodológicos das Diretrizes Curriculares da Educação Básica (DCE) e
também naqueles advindos do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) e do ensino com base em
gêneros (BRONCKART,2007). Em relação ao gênero Conto de Fadas, baseamo-nos em
Bettelheim (1980). Este estudo pretendeu investigar em que aspectos o trabalho por meio do
gênero conto de fadas pode contribuir para o desenvolvimento da leitura, bem como propiciar a
análise e a reflexão acerca de algumas práticas sociais tais como: bullying, adoção, inclusão
social, aparência física, condutas preconceituosas e composição familiar. Além disso,
investigamos a relevância da multimodalidade no despertar do interesse do estudante pela leitura
e pela realização das atividades propostas. A implementação foi realizada com estudantes de um
oitavo ano do Ensino Fundamental da Rede Pública e os dados foram obtidos por meio do
material no formato de Unidade Didática, do diário da professora pesquisadora, de um
questionário (QI), de relatos e de atividades dos estudantes e dos apontamentos dos professores
participantes do GTR. Os resultados da pesquisa apontam o gênero estudado como uma
alternativa eficaz para o aprimoramento da leitura, bem como para o fato de que a
multimodalidade pode contribuir para despertar o interesse dos estudantes para a realização
dessa prática, tornando o processo de ensino e aprendizagem da língua inglesa mais significativo
e profícuo.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: LEONI ALEXANDRINO PEREIRA
Orientador: MARILEUZA ASCENCIO MIQUELANTE - IES: Faculdade Estadual de Ciências e
Letras de Campo Mourão
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Contos e encantos: (re)significando o conto de fadas por meio da leitura
Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais,leitura,produção textual e oralidade em sala de aula
Palavras-chave: Ensino e aprendizagem de Língua Inglesa, Leitura, Conto de Fadas
Resumo: Este material didático propõe-se a desenvolver um trabalho por meio do gênero Conto
de fadas com ênfase na prática de leitura em língua Inglesa e será desenvolvido com alunos dos
anos finais do ensino fundamental de um colégio Estadual de campo Mourão, que atende em três
turnos, ao público dessa região, regiões periféricas e zona rural. O material justifica-se pela
necessidade de se realizar um trabalho com o foco no desenvolvimento da leitura na língua alvo,
por acreditarmos que essa prática seja fundamental para a construção do conhecimento e para a
formação do sujeito. O trabalho será norteado teoricamente pelos pressupostos teóricosmetodológicos das Diretrizes Curriculares da Educação Básica e também por aqueles advindos
do interacionismo sociodiscursivo (BRONCKART, 2007). Esperamos que por meio da
implementação pedagógica, com o foco na leitura dos contos de fadas, o aluno possa
desenvolver suas capacidades de linguagem, (re) significar seus conceitos em relação à algumas
práticas sociais, tais como: aspectos culturais, a grupos hegemônicos, condutas preconceituosas,
e também refletir sobre a aceitação do outro para uma convivência pacífica e digna. Além disso,
esperamos contribuir para o desenvolvimento das capacidades de linguagem.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: LILIANA FRIESEN
Orientador: Marcia Regina Pawlas Carazzai - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: Músicas Internacionais e a representação das identidades femininas
Tema: Gêneros discursivos, gêneros textuais,leitura, produção textual e oralidade em sala de aula
Palavras-chave: gênero, identidade, mulher, música
Resumo: Este artigo apresenta os resultados obtidos através da aplicação do Projeto de
Intervenção Pedagógica: "Músicas Internacionais e a Representação das Identidades Femininas",
realizado com alunos do Ensino Médio do CEEBJA da cidade de Quedas do Iguaçu no primeiro
semestre do ano de 2015, através da aplicação de uma Unidade Didática que tomou como ponto
de partida algumas letras de música em LEM-Inglês. O objetivo do projeto foi analisar de maneira
crítica e reflexiva o papel da mulher na sociedade brasileira e as novas identidades femininas da
atualidade, tendo como referenciais metodológicos a pesquisa bibliográfica, com base na teoria
pós-estruturalista de identidade e aprendizagem de línguas, e qualitativa intervencionista, através
da aplicação da Unidade Didática.
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Orientador: Marcia Regina Pawlas Carazzai - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Músicas Internacionais e a Representação das Identidades Femininas
Tema: Gêneros discursivos, gêneros textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula
Palavras-chave: Língua Inglesa, identidade, gênero, música
Resumo: Com a globalização e a ampla difusão de informação, muitos paradigmas construídos
historicamente são reforçados pela mídia e pelos meios de comunicação, dentre os quais, a visão
simplista acerca das possibilidades da mulher na sociedade atual. Esta Unidade Didática tem
como objetivo analisar de maneira crítica e reflexiva o papel da mulher na sociedade brasileira e
as novas identidades femininas da atualidade através de músicas internacionais em inglês. Além
de questões concernentes às mulheres, serão trabalhados aspectos linguísticos da Língua
Inglesa. A Unidade Didática foi construída tendo como referenciais teóricos a teoria pósestruturalista de identidade e aprendizagem de línguas e o método de análise de texto da
Linguística Sistêmica Funcional. A análise dos resultados será feita de maneira qualitativa, depois
da aplicação da UD, e os dados coletados serão sistematizados e divulgados por meio da
produção de um artigo final.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
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Etapa: Artigo
Título: Edmodo: Experiência de Trabalho com a Leitura e Escrita em Espanhol
Tema: A Tecnologia e suas linguagens no Ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Leitura, Escrita, Edmodo, Gêneros Discursivos, Espanhol
Resumo: O presente artigo é resultado de estudos teóricos e aplicações práticas das atividades
desenvolvidas pela professora no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), nos anos de
2014 e 2015. Nesse período, realizamos leitura de teorias e práticas que pudessem nos auxiliar a
criar atividades diferenciadas de leitura e escrita em Língua Estrangeira Moderna - LEM Espanhol.
Assim sendo, apresentaremos o resultado do trabalho implementado em uma turma de terceiro
ano do ensino médio do período vespertino em um colégio estadual, localizado na cidade de
Santa Helena, PR. O objetivo era propor aos estudantes, estratégias de leitura e produção escrita
por meio de quatro gêneros discursivos distintos e das postagens na rede social edmodo, pois as
perguntas as perguntas que tínhamos o anseio de responder eram: O ensino da língua
estrangeira pode ser modificado/aperfeiçoado no contexto escolar quando do uso das tecnologias
na práxis pedagógica? Pode-se aprender melhor o Espanhol e aperfeiçoar as práticas de leitura e
escrita através do uso de redes sociais para o desenvolvimento das referidas práticas? Para
tanto, elaborou-se e aplicou-se uma Unidade Didática dividida em quatro sequências didáticas,
cada qual de um gênero distinto e todas direcionadas ao aperfeiçoamento do aluno leitor e
escritor. Os gêneros contemplados nesse material foram: comentário crítico, música, poesia e
filme permitindo aos estudantes dinâmicas variadas de trabalhar e aprender o idioma na rede
social edmodo. Os resultados foram muito compensadores e serviram de motivação para
continuar estudando e na busca por novas formas de ensinar LEM - Espanhol.
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O uso da rede social Edmodo como estratégia potencializadora dos processos de leitura e
escrita em LEM - Espanhol
Tema: A Tecnologia e suas linguagens no Ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Leitura, Escrita, Rede Social,
Resumo: O manuseio e a convivência diária com diversas tecnologias são uma constante na vida
dos adolescentes. Eles são a geração-digital. Assim sendo, se propõe um estudo que vise
beneficiar o trabalho de educador demonstrando os benefícios de utilizar as tecnologias no
processo de ensino, uma vez que o mesmo ensinará aprendendo e aprenderá ensinando.
Propõe-se assim, trabalhar a leitura e a escrita por meio de tecnologias e de redes sociais
objetivando comprovar, na prática, que o uso das mesmas pode favorecer o aprendizado; utilizar
o interesse demonstrado pelos educandos no manuseio da tecnologia para aperfeiçoar a leitura e
a escrita, bem como desenvolver uma nova forma de comunicar-se, estimulando a prática de
leitura e escrita em espanhol por meio das redes sociais. O trabalho será desenvolvido em sala,
no laboratório digital e através de atividades on line no Edmodo. Serão trabalhados 4 gêneros
textuais (comentário crítico, música, poesia e filme) por meio de Sequências didáticas. Todas as
postagens e comentários deverão ser efetuados em Língua Estrangeira - Espanhol, estimulando
assim o melhoramento no domínio das habilidades básicas propostas por este trabalho: leitura e
escrita em LEM.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: LISIAS LEANDRO LEMKE
Orientador: Elizabeth Pazello - IES: UTFPR
Etapa: Artigo
Título: O cinema em uma abordagem interdisciplinar como recurso motivador na aprendizagem
de língua inglesa.
Tema: Língua Inglesa
Palavras-chave: Língua Inglesa, Filme, Motivação, Interdisciplinaridade,
Resumo: Este relato é parte do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) de 2014 do
Governo do Estado do Paraná em parceria com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O
objetivo principal é relatar as experiências durante a implementação de um conjunto de atividades
cuja intenção foi utilizar o filme como instrumento de apoio nas aulas de língua inglesa, o que
inclui também o material didático produzido. Além disso, relataremos as contribuições, discussões
e experiências durante o Grupo de Trabalho em Rede (GTR), curso do qual participei como
professor-tutor. Neste contexto, o projeto intitulado "O Cinema em uma Abordagem
Interdisciplinar" atesta que a utilização de produções cinematográficas é uma alternativa
pedagógica em potencial para tornar as aulas de inglês mais atraentes e significativas para os
alunos, funcionando como motivador na aprendizagem da língua inglesa. Com o propósito da
aprendizagem da língua inglesa, utilizou-se o filme como recurso pedagógico. O Projeto de
Intervenção a partir de filmes teve como objetivo potencializar o gosto, prazer, interesse e
entusiasmo pelo aprender no aluno, oportunizando situações de aprendizagem relevantes e
interessantes da língua inglesa por meio de atividades contextualizadas e temáticas que
envolvessem os alunos e fossem de seu interesse, em momentos de interação, socialização e
criatividade. Ao longo do processo, percebeu-se que atividades envolvendo filmes podem trazer

ótimos resultados para o processo de ensino e aprendizagem, tendo em vista o intuito deste
projeto de auxiliar a aprendizagem da língua ao despertar motivação e interesse nas aulas de
língua inglesa.
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O cinema em uma abordagem interdisciplinar como recurso motivador na aprendizagem
de língua inglesa
Tema: Interdisciplinaridade e ensino de língua inglesa
Palavras-chave: interdisciplinaridade, língua inglesa, filmes, motivação
Resumo: Este material apresenta uma proposta metodológica para o ensino de língua inglesa
sob uma abordagem comunicativa interdisciplinar utilizando filmes e temas relacionados a eles,
buscado maior envolvimento, interação e motivação por parte dos alunos em relação a
aprendizagem da língua inglesa. Serão utilizados trechos de filmes, documentários, vídeos da
internet, sinopses, textos e imagens. Por meio da utilização de produções cinematográficas, o
ensino de língua estrangeira pode abordar outras áreas do conhecimento e tornar-se melhor
contextualizado. Serão trabalhados alguns conceitos de aquisição e aprendizado de língua
estrangeira, bem como algumas dificuldades que permeiam o processo de aquisição de língua
estrangeira. A utilização de filmes como um modo de relacionar a língua estrangeira a outras
áreas do conhecimento pode dar mais sentido a determinados conteúdos que, tradicionalmente,
são trabalhados de maneira fragmentada, dificultando e desmotivando a aprendizagem, tanto de
língua estrangeira como de outras disciplinas, o que dificulta o processo de formação dos alunos.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
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Etapa: Artigo
Título: A INTERDISCIPLINARIDADE DOS TEXTOS ENTRE AS DISCIPLINAS E O ESTUDO DA
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Tema: Língua Estrangeira na Relação Interdisc
Palavras-chave: Ensino, Interdisciplinaridade, Língua Inglesa, Propostas pedagógicas,
Articulação,
Resumo: O presente artigo traz algumas reflexões sobre o ensino de língua inglesa, em
decorrência de estudos realizados ao longo do desenvolvimento do curso de formação continuada
ofertado pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná/SEED-PR. Em um primeiro momento,
elaborou-se um Projeto de Intervenção Pedagógica intitulado "Uma proposta de
interdisciplinaridade no ensino aprendizagem de língua inglesa no Ensino Médio". Foram
elaboradas propostas de articulação de alguns componentes curriculares da disciplinas de
Geografia, História e Arte, em correlação com os seguintes temas transversais: meio ambiente,
trabalho e pluralidade cultural. Para subsidiar as propostas constantes no Projeto de Intervenção
Pedagógica, foi elaborado uma unidade temática de um caderno didático-pedagógico, com
sugestões de atividades para ser implementadas em uma turma da primeira série do ensino
médio de uma escola pública em Ponta Grossa/ PR. Dos resultados obtidos com a

implementação destacam-se: o enfrentamento ao "novo", a participação de alunos e professores,
a produtividade e aproveitamento do trabalho. Também foi ofertado um curso de formação
continuada para professores de Língua Inglesa, na modalidade á distância, denominado Grupo de
Trabalho em Rede/GTR, com o título. Após discussão nos fóruns sobre a aplicação do projeto, é
oportuno salientar que a interdisciplinaridade embora não seja um tema novo, ainda não recebe
muita atenção dentro das escolas, pois de todos os participantes do GTR apenas três ressaltaram
que em suas escolas busca-se o ensino interdisciplinar, porém todos reconhecem que o ensino de
uma disciplina de forma isolada e descontextualizada do cotidiano do aluno, não favorece o
processo de ensino aprendizagem, ao contrário, acaba por

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: LUCELIA DE LURDES AMATNECKS
Orientador: ROSA ELENA BUENO - IES: UEPG
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Uma proposta de interdisciplinaridade no ensino e aprendizagem de língua inglesa no
Ensino Médio
Tema: Língua Estrangeira na Relação Interdisciplinar
Palavras-chave: Ensino - Interdisciplinaridade - Língua Inglesa - Geografia - História - Arte
Resumo: O ensino de uma disciplina de forma isolada e descontextualizada do cotidiano do
aluno, não favorece o processo de ensino aprendizagem, ao contrário, acaba por empobrecê-lo e
dependendo da situação causa a desmotivação dos alunos. Diante disso, a escola deve
preocupar-se em oferecer aos alunos um ensino que possibilite não apenas a assimilação do
saber, mas principalmente a construção de um conhecimento significativo e contextualizado, que
proporcione um constante diálogo entre as disciplinas. Dessa forma, a escola deve buscar o
ensino interdisciplinar, uma prática que permite relacionar ou integrar conteúdos, uma forma de
conceber o ensino e fazer com que os alunos estabeleçam relações entre o conhecimento e as
práticas sociais

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: LUCIA SERBAI SOLOBODZIAM
Orientador: Edina Aparecida Cabral Buhrer - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: Integrando a música, a criticidade e as Inteligências múltiplas como uma alternativa de
ensino de Língua Inglesa.
Tema: Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Língua Inglesa, música, Inteligências Múltiplas,
Resumo: Este estudo é resultado de uma pesquisa-ação realizada num colégio do estado do
Paraná com uma turma do 8º ano do Ensino Fundamental. A intervenção baseou-se na aplicação
da teoria das Inteligências Múltiplas em aulas de inglês, considerando a música como instrumento
facilitador do processo de ensino e aprendizagem. As atividades realizadas partiram do
pressuposto de que a música caracteriza-se como uma aliada significativa capaz de promover o
aprendizado da Língua Inglesa de forma mais prazerosa, ajudando o educando a conectar-se
com suas emoções e com a cultura do outro, construindo bases mais complexas na constituição
da sua própria identidade.
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Orientador: Edina Aparecida Cabral Buhrer - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Integrando a música, a criticidade e as Inteligências múltiplas como uma alternativa de
ensino de Língua Inglesa.
Tema: Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Língua Inglesa, música, Inteligências Múltiplas,
Resumo: Este material didático contém sugestões de atividades cujo objetivo é identificar se a
utilização de músicas em aulas de língua inglesa pode vir a contribuir e facilitar o aprendizado de
uma língua estrangeira. Esta sondagem será feita com base na teoria das Inteligências Múltiplas
por meio de atividades diversificadas. Os alunos terão a oportunidade de desenvolver seus
conjuntos de Inteligência e observar a predominância da Inteligência Musical, bem como
desenvolvê-la por meio de atividades criadas para este fim. Além disso, será introduzida a
proposta do Letramento Crítico que consiste, neste trabalho, de levar ao questionamento e
análise letras de músicas com o intuito de ampliar a visão de mundo os alunos.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: LUCILENE ROHLING GHIZONI BEAL
Orientador: BEATRIZ HELENA DAL MOLIN - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: DA SALA DE AULA À CLASSROOM: PELAS VIAS DO CIBERESPAÇO
DESTERRITORIALIZANDO E RETERRITORIALIZANDO CONHECIMENTOS DE LÍNGUA
INGLESA NO ENSINO MÉDIO
Tema: IA E SUAS LINGUAGENS NO ENSINO DA LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Palavras-chave: Ensino e Aprendizagem de Língua Ingles,, Tecnologia e Mídias Sociais,
Resumo: Este artigo versa sobre o Ensino de língua Inglesa no segundo grau com o emprego da
tecnologia como um caminho que favorece acesso à informação, às experiências de
pensamentos, trocas de imagens, vídeos, leituras provindas da internet, especialmente, mostra a
possibilidade do uso do Facebook, para manter a interatividade e a troca de ideias e
conhecimentos entre os estudantes.Nesse sentido,ocupamo-nos de relatar considerações em
torno do contexto que com os recursos tecnológicos disponíveis nas escolas podem ser uma
ferramenta que incentive docentes e discentes para o uso mais dinâmico e criativo nas telas do
computador, do ciberespaço e das atividades digitais de ensino-aprendizagem,voltadas a
qualquer conteúdo ou conhecimento, mas neste caso especifico o domínio da Língua Inglesa, de
modo que ela seja vista como um bem social que circula em vários meios e em diversos
sentidos.A partir desta constatação nosso artigo trata de explicar o uso deste recurso como
incentivo aos nossos alunos para que passem a ver as outras línguas como possibilidades de
desvelar novos horizontes e diferentes saberes, outras culturas e outras formas de ver o mundo.
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Título: DA SALA DE AULA À CLASSROOM:PELAS VIAS DO CIBERESPAÇO
DESTERRITORIALIZANDO E RETERRITORIALIZANDO CONHECIMENTOS DE LÍNGUA
INGLESA NO ENSINO MÉDIO
Tema: A TECNOLOGIA E SUAS LINGUAGENS
Palavras-chave: Ensino e Aprendizagem de Língua Inglesa, Tecnologia e Mídias Sociais
Resumo: Esta unidade didática versa sobre a tecnologia como um caminho que favorece os
acessos à informação, às experiências de pensamentos e trocas de imagens, vídeos, leituras
provindas da internet, especialmente com o uso do Facebook. Para Kuhn et al (2000), as
investigações são atividades educacionais em que os estudantes, individualmente ou em grupo,
investigam um conjunto de fenômenos, reais ou virtuais, e, a partir da realização de observações
e experimentos, propõem conclusões e referências. Ainda podem usar a ferramenta para divulgar
as resenhas e os comentários de suas leituras. Podem, ainda, postar seus poemas e suas
histórias de vida expressas em Língua Estrangeira, nas páginas da rede criada especialmente
para esta finalidade. Facilitar e motivar o estudo da Língua Inglesa através de situações de ensino
e aprendizagem e desafios pedagógicos mediados e postados no Facebook, valendo-nos de
vídeos, textos, jogos, fotos e propagandas, é um dos objetivos de nosso projeto de Intervenção
para que os alunos tenham este outro jeito de estudar e aprender com as ferramentas que
utilizam no dia-a-dia.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: LUDMILLA BAPTISTA SABATKE
Orientador: Elaine Ferreira do Vale Borges - IES: UEPG
Etapa: Artigo
Título: As tecnologias nas aulas de língua inglesa a favor da educação para a paz
Tema: A tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: tecnologias, inglês, paz
Resumo: Com a chegada da tecnologias em nossas vidas, muita coisa mudou e a escola
também. Consequentemente a maneira de ensinar toma rumos diferentes que é cada vez mais
interessante, dinâmico e desafiador. A escola é um espaço de interações e relações permeadas
pelas vivências e conflitos que ocorrem dentro e fora dela, que interferem diretamente no
ambiente escolar e na qualidade da educação. Enfatiza-se portanto, a importância de inserir as
tecnologias nas aulas de Língua Inglesa ajudando a superar as dificuldades e as tensões do dia a
dia, motivando os alunos e conscientizando-os a conviverem de forma pacífica, cooperativa e
apaziguadora em prol da construção de uma cultura de paz.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: LUDMILLA BAPTISTA SABATKE
Orientador: Elaine Ferreira do Vale Borges - IES: UEPG
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: As tecnologias no Ensino de Língua Inglesa a favor da educação para paz
Tema: A tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Tecnologia, qualidade, educação
Resumo: Com a chegada da tecnologias em nossas vidas, muita coisa mudou e a escola
também. Consequentemente a maneira de ensinar toma rumos diferentes que é cada vez mais
interessante, dinâmico e desafiador. A escola é um espaço de interações e relações permeadas
pelas vivências e conflitos que ocorrem dentro e fora dela, que interferem diretamente no
ambiente escolar e na qualidade da educação. Enfatiza-se portanto, a importância de inserir as
tecnologias nas aulas de Língua Inglesa ajudando a superar as dificuldades e as tensões do dia a
dia, motivando os alunos e conscientizando-os a conviverem de forma pacífica, cooperativa e
apaziguadora em prol da construção de uma cultura de paz.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: MAGALY ADELINA GOUVEIA
Orientador: Sandra Maria Coelho de Souza Moser - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: O Teatro e os Jogos Teatrais no ensino /aprendizagem de Língua Estrangeira. LÍNGUA
INGLESA
Tema: Língua Estrangeirana relaçao interdisciplinar
Palavras-chave: Teatro,Jogos, EJA, Língua inglesa
Resumo: Este artigo apresenta os resultados obtidos na implementação da produção didáticopedagógica com objetivo de destacar a importância do teatro/ e ou jogos como formador de
consciência crítica do aluno da Educação de Jovens e Adultos no ensino de Língua Inglesa.O
projeto desenvolvido foi direcionado aos alunos do ensino médio do CEEBJA da cidade de
Sarandi como parte integrante das atividades do Programa de Formação Continuada, ofertada
aos professores da Rede Pública de Educação, organizadas pela Equipe da Coordenação
Estadual do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE - 2014/2015) da Secretaria de
Estado da Educação do Paraná em parceria com a Universidade Estadual de Maringá-UEM. O
objetivo do trabalho foi aplicar e analisar como os jogos teatrais podem contribuir para o
desenvolvimento e expansão de habilidades comunicativas de leitura, oralidade e escrita do aluno
em língua inglesa proporcionando o diálogo, a reflexão e a vivência de práticas sociais. As
atividades propostas contribuíram para o aprimoramento no processo ensino-aprendizagem, onde
possibilitou a interação em um contexto autêntico de comunicação.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: MAGALY ADELINA GOUVEIA
Orientador: Sandra Maria Coelho de Souza Moser - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Jogos Teatrais no ensino /aprendizagem de Língua Estrangeira
Tema: Língua Estrangeira na Relação Interdisciplinar
Palavras-chave: Língua Inglesa, Jogos, Ensino e aprendizagem,
Resumo: Este projeto tem como objetivo destacar a importância dos jogos teatrais como
formador de consciência crítica do aluno. Assim, destaca-se a importância dos educadores
utilizarem a metodologia teatral em sala de aula. O que percebo como educadora, é que nossos

alunos se envolvem em cada cena retratada - no papel de atores, discutem com a plateia temas
de interesse comum apresentado não somente em sala de aula, mas, também, no palco montado
na escola.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: MARCIA DOS SANTOS LEAL
Orientador: Alessandra da Silva Quadros Zamboni - IES: Faculdade Estadual de Filosofia,
Ciências e Letras do Paraná
Etapa: Artigo
Título: A TROCA DE EXPERIÊNCIAS DO PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA NAS
ATIVIDADES DA FORMAÇÃO CONTINUADA
Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula
Palavras-chave: Professor, Troca de experiências, Formação, Aprendizado
Resumo: Este artigo apresenta a síntese do projeto de intervenção intitulado "A troca de
experiências do professor de língua inglesa nas atividades da formação continuada", previstos em
lei, para que o professor tenha a possibilidade de ampliar seus conhecimentos téoricometodológicos, desenvolvido no Colégio Estadual Professor Vidal Vanhoni, da cidade de
Paranaguá. O objetivo deste trabalho é a troca de experiências entre professores de línguas do
Colégio Estadual Professor Vidal Vanhoni com vistas à melhoria da qualidade de ensino. A
metodologia empregada foi a pesquisa qualitativa de cunho etnográfico nas práticas formativas e
pedagógicas, ocupando lugar de destaque nas atividades de formação continuada.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: MARCIA DOS SANTOS LEAL
Orientador: Alessandra da Silva Quadros Zamboni - IES: Faculdade Estadual de Filosofia,
Ciências e Letras do Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A TROCA DE EXPERIÊNCIAS DO PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA NAS
ATIVIDADES DA FORMAÇÃO CONTINUADA
Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula
Palavras-chave: Formação, professor, troca de experiências, Grupo de estudos
Resumo: A formação profissional continuada dos professores da rede pública estadual
paranaense está prevista para ocorrer no início e meio de todo ano, a qual deverá continuar no
momento de atuação em sala de aula. É importante ressaltar que para uma melhor qualificação
dos professores de Língua Inglesa, devem ser criadas oportunidades para o desenvolvimento de
atividades necessárias para aprender e fazer uso com maior facilidade dos gêneros textuais
trabalhados, tendo assim uma relação direta da vivência do professor/aluno/professor. A formação
continuada tem por objetivo cooperar com as diferentes situações reais e cotidianas do ensino de
Língua Inglesa, analisando os objetivos a serem alcançados e os conhecimentos construídos por
professores e alunos. No Estado do Paraná, o ensino de língua estrangeira nas escolas públicas,
e doravante consideraremos a língua inglesa dentro desse contexto, tem passado por iniciativas
que visam à formação contínua de seus professores. Estas iniciativas buscam frequentemente o
aprimoramento linguístico como principal forma de mudança no ensino da língua inglesa, ainda
que a melhoria da aprendizagem da língua estrangeira dependa de fatores outros além da
competência comunicativa do professor (PERIN,p. 113, 2003). Para tanto, é preciso que o estudo

da linguagem seja valorizado, representado na memória do professor e do aluno pelos modelos
cognitivos (contexto social, histórico e cultural). Deste modo, a importância dos gêneros textuais
no trabalho do professor/aluno, permite que os mesmos aprendam trocando suas experiências,
relatem atividades diversificadas, tornando-se necessário produzir e compreender a linguagem.
Assim sendo, a presente unidade didática visa a contribuir de forma a despertar no professor a
troca, a experiência do novo, das suas práticas sociais, das diferentes formas da linguagem, o
despertar do medo pelas novidades, capacitando-os assim ao processo ensino-aprendizagem. O
projeto será desenvolvido por meio de atividades em um grupo de estudos envolvendo
professores de língua inglesa e portuguesa da escola Estadual Professor Vidal Vanhoni, em
Paranaguá - Paraná.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: MARCIA JULIANA MUNHOZ CORREA
Orientador: Samantha Goncalves Mancini Ramos - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: Aprendendo a Língua Inglesa através do lúdico
Tema: A linguística Aplicada e a Didática da Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Vocabulário, Língua Inglesa, Lúdico
Resumo: Este artigo apresenta os resultados obtidos a partir da Implementação Pedagógica junto
a alunos do Ensino Fundamental II, com objetivo de apresentar o Lúdico enquanto metodologia do
ensino de Língua Inglesa. As atividades foram elaboradas a partir de estudos bibliográficos sobre
o tema, que constavam a opinião de educadores e estudiosos da área da Educação e de Língua
Estrangeira, enquanto segundo idioma. O trabalho foi incrementado com base nas opiniões e nas
experiências de professores da rede estadual de educação do Estado do Paraná, que
colaboraram com as atividades oferecendo sugestões e críticas para melhoria do
desenvolvimento prático do tema.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: MARCIA JULIANA MUNHOZ CORREA
Orientador: Samantha Goncalves Mancini Ramos - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Aprendendo a Língua Inglesa através do lúdico
Tema: A linguística Aplicada e a Didática da Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Vocabulário, Língua Inglesa, Lúdico
Resumo: O objetivo desta unidade didática é tornar as aulas de língua inglesa do ensino
fundamental mais prazerosas e interativas. Para obter resultados positivos, recorremos às
atividades lúdicas individuais, em dupla ou em grupo para que o ensino/aprendizagem do
vocabulário realmente se concretize, além de despertar o gosto e a curiosidade pela nova
disciplina

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: MARCIA KARLOWSKI DA SILVA
Orientador: MICHELE SALLES EL KADRI - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Ferramentas Pedagógicas: Jogos Didáticos
Tema: A Linguistica Aplicada
Palavras-chave: Jogos, Motivação,Metodologia,
Resumo: A produção Didático-pedagógica em questão visa auxiliar o professor em seu trabalho
em sala de aula, sendo um complemento ao livro didático, sugerindo atividades interativas e
dinâmicas para atrair e motivar seus alunos,

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: MARCIA LANGA
Orientador: Elizabeth Pazello - IES: UTFPR
Etapa: Artigo
Título: A MÚSICA E O ENSINO DA LÍNGUA INGLESA PARA O 1º ANO DO ENSINO MÉDIO
Tema: Gênero Textual - Música
Palavras-chave: Música, Aprendizagem, Motivação, LEM,
Resumo: O presente trabalho tem por objetivo motivar o processo de ensino e aprendizagem da
LEM para o 1º Ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Tancredo Neves pela música, visto que
a aprendizagem de língua estrangeiram moderna (LEM) deve ser considerada uma experiência
de vida, pois amplia as possibilidades de se agir discursivamente no mundo. É a pratica que dá
vida à língua, como discurso e como produção social pois a língua não se resume a estruturas
gramaticais. Este trabalho vem reforçar a premissa de que é necessário que o aluno participe de
situações autênticas de uso da língua por meio de eventos reais de comunicação para que a
construção do conhecimento se torne mais significativa. Sendo, portanto, a música um meio
motivador, pois ela propicia a abertura de um canal afetivo, facilitando a armazenagem de
experiências e impressões no cérebro, assim como a fixação de estruturas e de vocabulário no
processo de ensino e aprendizagem LEM.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: MARCIA LANGA
Orientador: Elizabeth Pazello - IES: UTFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A MÚSICA E O ENSINO DA LÍNGUA INGLESA PARA O 1º ANO DO ENSINO MÉDIO
Tema: Gênero Textual - Música
Palavras-chave: Música, Aprendizagem, Motivação, LEM,
Resumo: O presente trabalho tem por objetivo motivar o processo de ensino e aprendizagem da
LEM para o 1º Ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Tancredo Neves pela música, visto que
a aprendizagem de língua estrangeiram moderna (LEM) deve ser considerada uma experiência
de vida, pois amplia as possibilidades de se agir discursivamente no mundo. É a pratica que dá
vida à língua, como discurso e como produção social pois a língua não se resume a estruturas

gramaticais. Este trabalho vem reforçar a premissa de que é necessário que o aluno participe de
situações autênticas de uso da língua por meio de eventos reais de comunicação para que a
construção do conhecimento se torne mais significativa. Sendo, portanto, a música um meio
motivador, pois ela propicia a abertura de um canal afetivo, facilitando a armazenagem de
experiências e impressões no cérebro, assim como a fixação de estruturas e de vocabulário no
processo de ensino e aprendizagem LEM.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: MARCIA NAZARE DE OLIVEIRA SANTOS
Orientador: REGINA CELIA HALU - IES: UFPR
Etapa: Artigo
Título: O USO DA REDE SOCIAL EDUCATIVA EDMODO NO ENSINO DE LÍNGUA
Tema: A Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Redes sociais, aprendizagem de língua inglesa, novas tecnologias
Resumo: Analisar o uso da rede social edmodo no desenvolvimento de conteúdos e prática de
leitura no processo de ensino e aprendizagem colaborativa da Língua Inglesa .

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: MARCIA NAZARE DE OLIVEIRA SANTOS
Orientador: REGINA CELIA HALU - IES: UFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O uso da Rede Social Educativa Edmodo no Ensino de Língua Inglesa
Tema: A Tecnologia e suas linguagens no Ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Redes sociais, aprendizagem de língua inglesa, novas tecnologias
Resumo: Esta produção pedagógica é destinada a alunos da EJA do 6º ao 9º ano. O objetivo é
promover a aprendizagem da língua inglesa utilizando o ambiente Edmodo e explorando o tema
do uso das redes sociais. Além da unidade pedagógica, encontram-se aqui também instruções
para o uso do ambiente virtual.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: MARCIO SANTOS DA SILVA
Orientador: Edcleia Aparecida Basso - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo
Mourão
Etapa: Artigo
Título: O ESTUDO DA HISTÓRIA E DA CULTURA AFRO-BRASILEIRAS NAS AULAS DE
LÍNGUA INGLESA: UMA PROPOSTA INTERDISCIPLINAR
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade
Palavras-chave: Leitura, Interdisciplinaridade, História e cultura afro-brasileiras, Lingua Inglesa,
Resumo: Este artigo avaliou a inserção interdisciplinar do estudo da História e da Cultura AfroBrasileiras nas aulas de Língua Inglesa para os alunos do ensino médio da EJA, durante o PDE,

em muito motivada pelas ações afirmativas atualmente existentes. A pesquisa realizada foi de
natureza qualitativa, com dados coletados durante 38 aulas, ministradas de agosto a setembro de
2015, sendo 10 h/a por semana. Os instrumentos de coleta de dados da pesquisa utilizados neste
artigo foram as próprias atividades elaboradas para a produção didático-pedagógica,
desenvolvida ao longo do PDE-2014-2015, recolhidas após sua facção, com fins investigativos.
Os resultados obtidos nos levam a concluir que o conhecimento aprofundado e sistematizado, no
caso em Língua Inglesa, oportunizado pela interdisciplinaridade e concretizado por meio de
diferentes gêneros discursivos mostrou-se ser uma alternativa eficiente para lidar com a
discriminação contra os negros no Brasil, reconhecer sua importância como sujeitos ativos e
integrantes dessa nação, bem como desenvolver a capacidade crítico-interpretativa dos alunos
por meio da leitura, de maneira a torná-los cidadãos mais conscientes e menos manipulados

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: MARCIO SANTOS DA SILVA
Orientador: Edcleia Aparecida Basso - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo
Mourão
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O ESTUDO DA HISTÓRIA E DA CULTURA AFRO-BRASILEIRAS NAS AULAS DE
LÍNGUA INGLESA: UMA PROPOSTA INTERDISCIPLINAR
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade
Palavras-chave: Valorização, Cultura, História Afro-Brasileira, Língua Inglesa,
Interdisciplinaridade,
Resumo: Este projeto pretende introduzir, interdisciplinarmente, a História e a Cultura AfroBrasileiras nas aulas de Língua Inglesa, buscando implantar efetivamente as Leis 10.639/03 e
11.645/08, por meio da leitura de diferentes gêneros discursivos, tais como: biografia, notícia,
artigo de opinião, texto histórico, charge, música e fragmentos de filme. O projeto será
implementado com alunos do ensino médio da EJA. Como envolve relações sociais, adotar-se-á
na pesquisa a abordagem qualitativa, buscando o entendimento de como o indivíduo vê e entende
o mundo e como constrói significado e conhecimento sobre a temática envolvida. Os
procedimentos técnicos advirão da pesquisa-ação e a coleta de dados será feita pelo uso de um
questionário inicial e um final, bem como de diário do aluno e do professor e algumas atividades
selecionadas previamente. Assim, pretende-se que, ao final da implementação, os educandos
consigam `desnaturalizar` algumas formas de preconceito racial, historicamente construídas, que
distanciam os negros e a sua descendência da construção de uma identidade negra afirmativa.
Acredita-se também que o projeto possa ser relevante para a formação integral e humanizadora
tanto do aluno quanto de professores que venham dele usufruir por meio da produção didáticopedagógica e da leitura do artigo resultante de toda a intervenção.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: MARCO ANTONIO FABENI
Orientador: Cleverson Ribas Carneiro - IES: UFPR
Etapa: Artigo
Título: Blog como Ferramenta Educacional no Processo de Ensino e Aprendizagem de Língua
Estrangeira Moderna - Inglês.
Tema: A Tecnologia e suas linguagens no Ensino de Língua Estrangeira Moderna

Palavras-chave: Tecnologias Digitais, Língua Inglesa, Blog
Resumo: O presente artigo aborda o relato de implementação do projeto de intervenção
pedagógica realizado durante os anos de 2014 e 2015, intitulado Blog como Ferramenta
Educacional no Processo de Ensino/Aprendizagem de Língua Estrangeira Moderna - INGLÊS;
implementado no CEEBJA Poty Lazzarotto aos estudantes EJA ensino fundamental. O trabalho foi
idealizado por meio de pesquisa bibliográfica, a fim de trazer à luz conhecimentos científicos que
comprovassem a necessidade de inserção de Tecnologias Digitais (TDs) na rede estadual de
ensino. A produção Didático-Pedagógica trouxe ações práticas que contemplaram a utilização do
Google Drive e aplicativos diversos com intuito de mostrar aos estudantes que essas ferramentas
disponíveis gratuitamente na NET podem servir para transformar o cidadão em um ser crítico,
uma vez que conhecimentos cientificamente produzidos são facilmente acessados, basta um
computador conectado à Internet.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: MARCO ANTONIO FABENI
Orientador: Cleverson Ribas Carneiro - IES: UFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Título: BLOG COMO FERRAMENTA EDUCACIONAL NO PROCESSO DE
ENSINO/APRENDIZAGEM DE LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS
Tema: A Tecnologia e suas linguagens no Ensino de Língua Estrangeira Moderna - Inglês
Palavras-chave: blog educacional, tecnologia digital, dispositivos digitais móveis, mobilidade na
educação
Resumo: Esta unidade didática visa inteirar o estudante com o ambiente virtual blog e também
instruí-lo a utilizar dispositivos digitais móveis - smartphone, tablet - e também desktop com
finalidade educativa. O blog servirá como repositório de atividades práticas que serão
desenvolvidas/construídas pelos estudantes com moderação do professor. Posteriormente essas
atividades serão postadas no blog. Essa produção didática também objetiva A Pesquisa e
Produção do Conhecimento, com intuito de instrumentalizar o estudante para quetenha uma
prática social crítica e transformadora e perceba que os dispositivos móveis, apps, sites e
tecnologias digitais podem oferecer muito mais que apenas entretenimento. Todo o trabalho será
permeado pela língua inglesa.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: MARIA APARECIDA BEZERRA DE OLIVEIRA
Orientador: Samantha Goncalves Mancini Ramos - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: Novas Tecnologias e Suas Inovações nas Aulas de Inglês: Foco na Leitura e
Compreensão Escrita
Tema: A Tecnologia e Suas Linguagens no Ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Tecnologia, Leitura, Escrita, Ensino-aprendizagem,
Resumo: Este artigo é parte integrante do processo de formação continuada desenvolvido pela
Secretaria de Estado da Educação do Paraná, através do Programa de Desenvolvimento
Educacional (PDE). E tem como proposta investigar como a utilização das novas tecnologias
(mais especificamente o computador conectado à Internet) influenciou a interatividade com as
aulas de leitura e escrita em Língua Inglesa no 6° ano do Ensino Fundamental do Colégio

Estadual Padre José Herions em Rolândia/Paraná. Visto que as tecnologias a cada dia ganham
espaço como umas das alternativas consideradas importantes no ensino/aprendizagem, esse
trabalho objetivou inserir o uso das tecnologias como motivação para a leitura e a escrita nas
aulas de Inglês trabalhando o com gênero fábulas. Concluímos que as tecnologias existentes na
escola são de grande valia para o educando e devem ser utilizadas pelo professor como
elementos incentivadores do processo de ensinar e aprender, sendo assim o educador tem um
papel fundamental ao utilizar os meios tecnológicos, pois estes devem ser recursos pedagógicos
que sirvam para a melhoria do ensino de Língua Inglesa.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: MARIA APARECIDA BEZERRA DE OLIVEIRA
Orientador: Samantha Goncalves Mancini Ramos - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Novas Tecnologias e Suas Inovações nas Aulas de Língua Inglesa: Foco na Leitura e
Compreensão Escrita
Tema: A Tecnologia e Suas Linguagens no Ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Tecnologia, Leitura, Escrita, Ensino-aprendizagem,
Resumo: Esta unidade didática tem como objetivo desenvolver estratégia de ensinoaprendizagem da Língua Inglesa, e no intuito de obter maior gosto pela leitura e a escrita, através
do uso das tecnologias, mais especificamente o udo do computador á internet.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: MARIA CRISTINA DIAS BITTENCOURT
Orientador: Flavio RIcardo Medina de Oliveira - IES: UFPR
Etapa: Artigo
Título: As tecnologias e mídias sociais a serviço do ensino de LEM: Edmodo - uma opção para
alcançar alunos nativos digitais, na educação pública no Paraná
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de LEM - Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC, Capacitação de Professores,
Redes Sociais, Edmodo, LEM - Língua Estrangeira Moderna - Inglês,
Resumo: Professores analógicos e alunos digitais são uma incompatibilidade presente nas salas
de aula da contemporaneidade. Minimizar o descompasso entre as habilidades tecnológicas de
professores e alunos é uma necessidade nesse contexto. Utilizar-se de ferramentas tecnológicas
para o ensino de uma Língua Estrangeira Moderna é possível e alinha-se perfeitamente às
Diretrizes Curriculares, onde o discurso como prática social é o conteúdo estruturante. Discursos
se fazem através de gêneros textuais e, nessa perspectiva, as mídias estão enquadradas, de
modo que a apropriação de tais tecnologias e mobilidade digital podem ser ferramentas
pedagógicas que dinamizam as aulas e, dessa forma, ampliam as possibilidades de êxito para
alunos e professores. Nos últimos anos, o uso das tecnologias pelos profissionais da rede pública
de ensino do Estado do Paraná teve um crescimento acelerado, principalmente após a
disponibilização dos recursos como TV Multimídia, Laboratórios do Paraná Digital e Proinfo,
acesso a internet, além da oferta de cursos da formação continuada na modalidade a distância.
Nesta perspectiva, nossa finalidade nesse projeto é capacitar os professores da rede de ensino
para que estes caminhem além das informações dos conteúdos disciplinares e que se apropriem
das TIC e em especial, que incorporem o Edmodo em sua prática, com o desenvolvimento de

uma nova metodologia no uso desse recurso. O Edmodo é uma Plataforma Social Privada e
Gratuita voltada para Educação, muito parecida com o Facebook, mas desenvolvida para fins
educativos, ou seja, é uma rede social de aprendizagem direcionada para professores, alunos e
escolas, com acesso gratuito.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: MARIA CRISTINA DIAS BITTENCOURT
Orientador: Flavio RIcardo Medina de Oliveira - IES: UFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O uso pedagógico da Rede Social Edmodo: Formação Continuada de professores e a
socialização do conhecimento
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de LEM - Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Formação de professores, Edmodo, socialzação do conhecimento
Resumo: Nos últimos anos, o uso das tecnologias pelos profissionais da rede pública de ensino
do Estado do Paraná teve um crescimento acelerado, principalmente após a disponibilização dos
recursos como: TV Multimídia, Laboratórios do Paraná Digital e Proinfo, internet, entre outros,
além da oferta de cursos da formação continuada na modalidade a distância. Nesta perspectiva,
capacitar os professores da rede de ensino, para que estes caminhem além das informações dos
conteúdos disciplinares e que se apropriem e incorporem o Edmodo em sua prática, com o
desenvolvimento de uma nova metodologia no uso desse recurso é a finalidade desse material. O
Edmodo é uma Plataforma Social Privada e Gratuita voltada para Educação, muito parecida com
o Facebook, mas desenvolvida para fins educativos, ou seja, é uma rede social de aprendizagem
direcionada para professores, alunos e escolas, com acesso gratuito. Pode-se criar salas de aula
de forma fácil, segura e colaborativa, oferecendo uma plataforma em tempo real para interações,
trocas de ideias, compartilhamento de conteúdo, acesso a tarefas/trabalhos de casa, notas e
avisos da escola.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: MARIA DA PENHA RODRIGUES
Orientador: ANA CLAUDIA CURY CALIA DE SOUZA - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: A LEITURA COMO MOTIVAÇÃO PARA APRENDIZAGEM
Tema: Gêneros Discursivos
Palavras-chave: Leitura, Aprendizagem, Língua Inglesa
Resumo: Esta produção didática-pedagógica será realizado com os estudantes do 6º ano do
ensino fundamental ll do Colégio Estadual Floriano Peixoto Ensino Fundamental e Médio, no
intuito de proporcionar aos alunos o habito pela leitura. Bem como analisar e refletir sobre o
processo de construção da leitura, tendo com o titulo: "A leitura como motivação da aprendizagem
no ensino da língua inglesa". Esta intervenção será projetada na importância da leitura, por meio
de atividades fundamentadas nos gêneros discursivos, com a intenção de levar os estudantes a
se apropriarem da língua como um todo os tornando leitores assíduos, possibilitado aos alunos o
livre acesso a diversos tipos de textos, aproveitando o conhecimento adquirido com as
experiências mantidas da língua materna.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: MARIA DA PENHA RODRIGUES
Orientador: ANA CLAUDIA CURY CALIA DE SOUZA - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A LEITURA COMO MOTIVAÇÃO PARA APRENDIZAGEM
Tema: Gêneros Discursivos
Palavras-chave: Leitura, Aprendizagem, Língua Inglesa
Resumo: Esta produção didática-pedagógica será realizado com os estudantes do 6º ano do
ensino fundamental ll do Colégio Estadual Floriano Peixoto Ensino Fundamental e Médio, no
intuito de proporcionar aos alunos o habito pela leitura. Bem como analisar e refletir sobre o
processo de construção da leitura, tendo com o titulo: "A leitura como motivação da aprendizagem
no ensino da língua inglesa". Esta intervenção será projetada na importância da leitura, por meio
de atividades fundamentadas nos gêneros discursivos, com a intenção de levar os estudantes a
se apropriarem da língua como um todo os tornando leitores assíduos, possibilitado aos alunos o
livre acesso a diversos tipos de textos, aproveitando o conhecimento adquirido com as
experiências mantidas da língua materna.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: MARIA DE FATIMA COUTINHO
Orientador: MARLENE NERI SABADIN - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: O Gênero musical como motivação para o ensino da Língua Inglesa
Tema: Gêneros discursivos gêneros/ textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula
Palavras-chave: Língua Inglesa, Música, Ensino, Aprendizagem,
Resumo: Este artigo apresenta o resultado das atividades desenvolvias no PDE (Programa de
Desenvolvimento Educacional), desde a fase de aplicação do Projeto de Intervenção Pedagógica
com os alunos de três turmas de Sexto Ano, do Ensino Fundamental, do período vespertino, no
Colégio Estadual Costa e Silva, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná. A proposta que versa
sobre "o gênero musical como motivação para o ensino da Língua Inglesa", foi desenvolvida a
partir da crença de que o ensino de uma segunda língua é dificultado pelo desestímulo e
desinteresse por parte dos alunos e que o trabalho com o ensino de Língua Inglesa apoiado nos
textos musicais favorece a aprendizagem, pois desperta interesse, provoca interação e torna a
segunda língua mais acessível ao ser percebida como integrante do meio social globalizado. Além
de aplicar atividades com os alunos do Ensino Fundamental, ainda foram compartilhadas
atividades com outros profissionais do ensino de Língua Inglesa para a socialização e o
desenvolvimento das atividades propostas tendo a música como estratégia de ensino.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: MARIA DE FATIMA COUTINHO
Orientador: MARLENE NERI SABADIN - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O gênero musical como motivação para o ensino da Língua Inglesa
Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula
Palavras-chave: Língua Inglesa, Sequência Didática, Música, Aprendizagem,
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica está organizada no formato de Sequência Didática
e apresenta uma proposta de ensino através do gênero música, que visa oportunizar aos alunos
situações reais de aprendizagem da Língua Inglesa. Objetiva utilizar o gênero musical como
motivação para o processo de ensino e aprendizagem. A Sequência Didática elaborada busca
aprimorar o processo de ensino e aprendizagem dos gêneros orais e escritos de forma
organizada e contextualizada.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: MARIA DO ROSARIO DE CEZARO
Orientador: Raquel Cristina Mendes de Carvalho - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: Histórias em Quadrinhos em Língua Inglesa: um caminho para a aprendizagem
Tema: Gêneros discursivos,gêneros textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: Gênero Textual, Leitura, Língua Inglesa,
Resumo: A escolha do gênero textual HQ para trabalhar nesta UD se torna relevante, pois pode
despertar no aluno o interesse por tornar-se um leitor que analisa o texto criticamente. Este
gênero é apreciado pelo público de todas as idades, porém, no contexto de sala de aula vem
agregar valores a todas as disciplinas. Sua forma simples de contar histórias torna o conteúdo de
fácil acesso, e na disciplina de LEM-Inglês, pelo fato deste gênero textual possuir características
específicas como cenário, personagens, balões, entre outras, facilita a compreensão da língua
estrangeira.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: MARIA DO ROSARIO DE CEZARO
Orientador: Raquel Cristina Mendes de Carvalho - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Histórias em Quadrinhos em Língua Inglesa: um caminho para a aprendizagem
Tema: Gêneros discursivos,gêneros textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: Gênero textual, Prática Pedagógica, Ensino e Aprendizagem
Resumo: A escolha do gênero textual HQ para trabalhar nesta UD se torna relevante, pois pode
despertar no aluno o interesse por tornar-se um leitor que analisa o texto criticamente. Este
gênero é apreciado pelo público de todas as idades, porém, no contexto de sala de aula vem
agregar valores a todas as disciplinas. Sua forma simples de contar histórias torna o conteúdo de
fácil acesso, e na disciplina de LEM-Inglês, pelo fato deste gênero textual possuir características
específicas como cenário, personagens, balões, entre outras, facilita a compreensão da língua
estrangeira.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: MARIA JOSE TRIGO
Orientador: ANA MARIA DOS SANTOS GARCIA FERREIRA MARTINS - IES: UTFPR
Etapa: Artigo
Título: Fazendo Uso da Música e do Scrapbook no Ensino Aprendizagem da Língua Inglesa.
Tema: Gêneros discursivos, gêneros textuais,leitura,produção textual e oralidade em sala de aula.
Palavras-chave: Ensino-aprendizagem, inglês, música, scrapbook, significativo
Resumo: Este artigo apresenta o resultado de uma pesquisa-ação, realizada com duas turmas do
1º ano do Ensino Médio, do Colégio Estadual Professora Angela Sandri Teixeira, localizado em
Almirante Tamandaré, no estado do Paraná, onde recursos como o uso da música e do scrapbook
no ensino aprendizagem de língua inglesa, contribuiram para que o aluno tenha maior motivação,
satisfação e vontade de aprender em sala de aula. Este estudo surgiu com o objetivo de
desenvolver ações pedagógicas junto aos alunos, para um ensino mais significativo de inglês,
através de uma dinâmica de ensino diferenciada, com a construção do scrapbook, tendo como
pano de fundo, letras de músicas que abordam temas da vida do aluno, remetendo à fatos do
passado, presente e futuro. A nossa prática docente, diversas vezes, tem de ser revista, para
assim poder atender às necessidades de aprendizagem dos educandos. A atuação do professor é
um desafio constante e precisamos inovar em sala de aula, deixando claro para o aluno que
adoramos ensinar, desta forma, os alunos percebem que as ações pedagógicas propostas, são
prazerosas, interessantes e desafiadoras em si mesmas, gerando um engajamento nas ações
propostas. Esta pesquisa fundamenta-se em autores que afirmam que uma aprendizagem mais
prazerosa e significativa entre os alunos e uma melhor interação com o professor, podem
contribuir para que o aluno tenha maior motivação nas aulas de inglês e aplique o conhecimento
em sua vida.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: MARIA JOSE TRIGO
Orientador: ANA MARIA DOS SANTOS GARCIA FERREIRA MARTINS - IES: UTFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Fazendo Uso da Música e do Scrapbook no Ensino Aprendizagem da Língua Inglesa.
Tema: Gêneros discursivos, gêneros textuais,leitura,produção textual e oralidade em sala de aula.
Palavras-chave: Aprendizagem significativa, inglês, música, scrapbook, satisfação,
Resumo: O tema desta produção didático-pedagógica- unidade didática, é a música como
instrumento de aprendizagem significativa em língua inglesa e o uso do scrapbook como objeto
de aprendizagem. Ela tem por finalidade criar ações pedagógicas para motivar, tornar
interessante e encontrar maior aplicabilidade dos conteúdos vistos em sala de aula, para os
alunos do 1º ano do ensino médio. Essa produção didático-pedagógica busca favorecer um
aprendizado mais prazeroso e com maior significado ao aluno. Através dela, busca-se encontrar
caminhos para solucionar a dificuldade que os alunos do ensino médio demonstram na interação
professor-aluno e na satisfação ao aprender a língua inglesa. Desta forma, através das atividades
propostas pretende-se levar para a sala de aula, um ensino com aprendizagem pautado no que é
significativo, relevante e motivador para o aluno. Neste trabalho, aliado as letras de músicas, o
scrapbook contribuirá para propiciar uma interação maior entre os envolvidos neste processo de
ensino, proporcionando recursos para uma aula com mais significado para o aluno, levando-o a
ter mais satisfação e motivação ao entrar em nossa sala de aula.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: MARIA LUCIA DE ALMEIDA
Orientador: Silvio Tadeu de Oliveira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Etapa: Artigo
Título: Ler e fazer gibis para avançar em Língua Inglesa
Tema: A tecnologia e suas linguagens
Palavras-chave: Gênero textual, HQs, Leitura e produç
Resumo: As HQs podem estimular a imaginação e a criatividade e, fundamentalmente,
despertam o interesse pela leitura e escrita, contribuindo para a produção de textos fazendo com
que os alunos ampliem o vocabulário em língua estrangeira de forma motivadora e dinâmica,
permitindo a eles expandirem seus conhecimentos em uma segunda língua, bem como
apresentarem seus talentos para criação de histórias em quadrinhos. Com o objetivo de unir a
leitura, a escrita e a produção com o gênero HQ, realizou-se uma intervenção pedagógica com
técnicas e estratégias que transformassem a leitura escolar de LEM-Inglês em uma atividade
voluntária e prazerosa com os alunos do 9º B, do Período Matutino, na Escola Estadual Castro
Alves, da cidade de Pinhalão-PR. No decorrer da aplicação do projeto, por intermédio das HQs
em LI, os alunos puderam unir o prazer ao conhecimento, foram motivados ao aprendizado, onde
puderam percorrer o caminho da leitura e da escrita de forma leve e atraente. Antes e depois da
intervenção, foi aplicado um questionário diagnóstico que permitiu fazer uma sondagem a respeito
das aulas de leitura que tais alunos tiveram em sua experiência escolar em Língua Inglesa, o tipo
de material utilizado para tais aulas de leitura bem como a influência dessas aulas em sua vida
dentro e fora da escola.
Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: MARIA LUCIA DE ALMEIDA
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Ler e fazer gibis para avançar em Língua Inglesa
Tema: A tecnologia e suas Linguagens
Palavras-chave: Gênero textual, HQs, leitura e produção de texto,
Resumo: As Histórias em Quadrinhos podem contribuir de diversas formas no ensino de línguas
pois, além de divertir, esse gênero literário também pode fornecer subsídios para o
desenvolvimento da capacidade de análise, interpretação e reflexão do leitor. As HQs podem
também estimular a imaginação e a criatividade e, fundamentalmente, despertar o interesse pela
leitura e escrita, contribuindo para a produção de textos fazendo com que ampliem o vocabulário
em língua estrangeira de forma motivadora e dinâmica. O presente projeto se desenvolverá em
um 9º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Castro Alves- EF do município de Pinhalão
Pr. O mesmo visa ampliar o vocabulário dos alunos de uma maneira prazerosa e agradável,
permitindo a eles expandirem seus conhecimentos em uma segunda língua, bem como, permitir
que apresentem seus talentos para criação de histórias em quadrinhos. Pretende-se então com
esse projeto estimular a construção do conhecimento de Língua Inglesa mediante o uso de
histórias em quadrinhos diversificadas e proporcionar aulas mais dinâmicas, atrativas e
relacionadas com o cotidiano do aluno,mobilizando a capacidade de análise crítica, reflexão
contextualizada e sistematização do conhecimento de forma significativa e assim possibilitar aos
alunos por meio de uma linguagem diferenciada a ampliação do vocabulário em LEM Inglês,
propiciando aos mesmos um trabalho mais atrativo e motivador que os levará a compreender
melhor a estrutura da Língua Inglesa em nosso dia a dia. Despertando assim, o interesse por uma
segunda língua, que não seja sua língua materna.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: MARIA LUCIA DOS SANTOS
Orientador: Alba Krishna Topan Feldman - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA POR MEIO DE MÚSICAS
Tema: Gêneros discursivos / textuais,leitura produção textual e oralidadeem sala de aula.
Palavras-chave: Língua inglesa, música, ensino,
Resumo: O presente artigo tem o intuito de apresentar os resultados obtidos na implementação
da Produção Didático-Pedagógica intitulada "O Ensino de Língua Inglesa por meio de Músicas",
cuja proposta foi o estudo com o gênero música, no qual foi possível proporcionar uma
aprendizagem significativa, prazerosa, envolvente e de qualidade aos alunos da escola pública. O
projeto elaborado foi desenvolvido com os alunos do 2º ano do Ensino Médio no período noturno
de um colégio estadual do município de Sarandi - Paraná, como parte integrante no processo de
Formação Continuada, ofertada aos professores da Rede Pública de Educação do Estado do
Paraná que é denominado Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE - 2014/2015). O
objetivo do trabalho com o gênero música foi despertar no aluno o gosto pela aprendizagem em
língua inglesa e demonstrar como este gênero pode oportunizar ao educando o desenvolvimento
de habilidades comunicativas de leitura, oralidade e escrita, proporcionando a análise e
interpretação de estilos musicais diferentes, levando-o a reflexão, criticidade e o diálogo. Os
resultados alcançados no decorrer da implementação foram satisfatórios, posto que atingiram os
objetivos propostos e permitiram que os alunos realizassem as atividades práticas com
entusiasmo, uma vez que a música inspira e tem presença marcante na vida cotidiana dos
adolescentes, os alunos puderam interagir uns com os outros, e assim, se conheceram melhor,
expressaram seus sentimentos, suas preferências pelos ritmos musicais e consequentemente,
observou-se uma mudança significativa no comportamento dos jovens. As estratégias utilizadas
fez com que a turma utilizasse a língua inglesa em um contexto real de
Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: MARIA LUCIA DOS SANTOS
Orientador: Alba Krishna Topan Feldman - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O Ensino de Língua Inglesa por meio de Músicas.
Tema: Gêneros discursivos / textuais,leitura produção textual e oralidadeem sala de aula.
Palavras-chave: Língua Inglesa, Música, Superação
Resumo: Por estar presente no cotidiano das pessoas, a música pode despertar e desenvolver
sensibilidades, reflexão e ser utilizada na comunicação e entretenimento, revelando a expressão
dos sentimentos de caráter cultural, social, político e religioso. O objetivo desse trabalho é
propiciar um ensino por meio do gênero textual música e ao mesmo tempo contribuir para que o
aluno use adequadamente a linguagem, e possa expressar suas opiniões e sentimentos com uma
maior argumentação em favor de suas ideias, analise e reflita sobre a sua realidade e a do
mundo, podendo reconhecer-se como parte integrante da sociedade e agir criticamente. Diante
desse contexto, a proposta vem destacar a importância da música no ensino de Língua Inglesa,
bem como as potencialidades que esse gênero desenvolve proporcionando a aprendizagem por
meio de atividades e estratégias diferenciadas de modo que o aluno aprenda de maneira
contextualizada. Ensinar por meio de músicas, é proporcionar ao aluno momentos significativos
de aprendizagem. Durante o desenvolvimento das atividades que compõem a unidade didática
serão utilizados recursos diversos como: textos, letras de músicas, biografias de cantores e/ou
compositores, animações, filmes, vídeos, clipes e outros recursos relacionados ao tema.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: MARILDA APARECIDA MARTINS DA COSTA
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Etapa: Artigo
Título: Leitura e interpretação de textos interdisciplinares no ensino da Língua Inglesa.
Tema: Leituras interdisciplinares em Língua Estrangeira.
Palavras-chave: Leitura, Interdisciplinaridade, Língua inglesa,
Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar resultados de uma intervenção pedagógica
realizada com vinte alunos do ensino médio da EJA do período noturno no Colégio Estadual
Antônio de Moraes Barros. Como parte intrínseca do programa PDE, a intervenção pedagógica
teve por objetivo propor o uso de uma metodologia de ensino de Língua Inglesa capaz de
proporcionar a abordagem no ensino da leitura por meio da interdisciplinaridade por meio de uma
produção didática cuja perspectiva de trabalho propunha o estudo da língua-alvo por meio dos
vários gêneros textuais produzidos ao final da mesma unidade. A metodologia desenvolvida
caracterizou-se pela prática democrática e colaborativa para a realização das atividades
propostas. Os resultados demonstraram que os alunos salientaram ser beneficiados por tal
proposta. Concluo, portanto, que a investigação contribuiu para que os alunos conseguissem
avançar num movimento de maturação frente à leitura e interpretação como processo no
desenvolvimento de aprendizagem em relação aos próprios trabalhos.
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS INTERDISCIPLINARES NO ENSINO DE
LÍNGUA INGLESA
Tema: Leituras interdisciplinares em Língua Estrangeira.
Palavras-chave: Leitura, Interdisciplinaridade, Língua Inglesa
Resumo: O presente trabalho foi elaborado a partir da reflexão sobre as dificuldades
demonstradas pelos alunos do EJA em relação à aprendizagem de Língua Inglesa. A proposta faz
uso de uma metodologia de ensino de Língua Inglesa capaz de proporcionar a abordagem do
ensino de leitura por meio da interdisciplinaridade. Duas questões norteiam esse trabalho: a
condução das aulas de forma que os alunos possam sentir-se mais motivados a aprender uma
outra língua e qual metodologia é possível utilizar para a promoção da aprendizagem de
conteúdos da Língua Inglesa. O objetivo principal desse trabalho é propor aos alunos a leitura e
interpretação de textos em gêneros variados, levando-os a vivenciarem a interdisciplinaridade na
Língua Inglesa
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Etapa: Artigo

Título: O uso do blog como estratégia de aprendizagem no ensino de Língua Inglesa
Tema: A tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Língua estrangeira - inglês, Tecnologias de Informação e Comunicação,
Ensino/aprendizagem de línguas, Blogs
Resumo: Vivemos em uma sociedade em constantes transformações tecnológicas. No que tange
ao processo de ensino/aprendizagem de Língua inglesa, busca-se aliar a tecnologia e a produção
de blogs que proporcionem aos alunos a integração com o mundo tecnológico, digital e virtual,
como uma forma de inclusão social e exercício de cidadania. A partir disso, e do que propõem as
Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná - DCEs, este artigo pretende discutir brevemente o
uso das tecnologias de informação e comunicação - TICs na educação. Apresentamos algumas
questões relacionadas às tecnologias no ambiente escolar, ao letramento digital e, mais
especificamente, ao uso do blog em sala de aula de língua estrangeira - inglês. Além disso, o
presente trabalho traz o resultado da implementação de uma unidade didática desenvolvida
durante o Programa de Desenvolvimento da Educação - PDE, que teve como sujeitos alunos do
9º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública situada no município de Irati, no Estado do
Paraná.
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O uso do blog como estratégia de aprendizagem no ensino de Língua Inglesa
Tema: A tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Blog, Tecnologia, Conhecimento
Resumo: Os blogs são ferramentas de estudo disponíveis, que possibilitam o contato com textos
autênticos, além da gama de recursos virtuais disponíveis. Este material disponível na internet
pode tornar-se uma estratégia de aprendizagem dentro da disciplina de Língua Inglesa por ser um
ambiente onde se pode opinar e expor seus pensamentos a respeito de um determinado assunto,
além do desenvolvimento do pensamento reflexivo e autônomo dos alunos. Considerando que os
professores de língua inglesa tem enfrentado problemas para atingir o objetivo do ensino desta
língua nas escolas públicas e a tecnologia tem sido apontada como um caminho possível para
melhorá-lo, buscarei compreender, neste projeto, que reações (positivas e/ou negativas) os
alunos apresentam diante da utilização do blog como uma alternativa de ensino de língua inglesa.
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Etapa: Artigo
Título: As fábulas no contexto escolar: mudança de condutas e práticas sociais
Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula
Palavras-chave: gênero textual, fábula, comportamento humano
Resumo: Sabendo que a escola busca preparar o indivíduo para a construção de uma sociedade
mais humana e igualitária, é relevante incentivar a interação, a criatividade, o bom comportamento
e mostrar aos educandos que os significados são sociais, construídos através da história e
passíveis de transformações. As práticas sociais devem ser refletidas criticamente para efetivar

ações sobre a realidade social colaborando na formação de conceitos básicos de comportamento.
Acreditamos que a leitura crítica em Língua Inglesa do gênero textual fábula possa nos auxiliar
em nosso objetivo e por isso esse gênero foi utilizado como pano de fundo, levando-nos ao
debate de temas relevantes que podem ser capazes de transformar o agir diário dos alunos.
Metodologicamente, utilizamos atividades estruturadas de forma a refletir sobre fatos sociais que
pudessem culminar na mudança de postura. As fábulas foram utilizadas como recurso didático no
sentido de colaborar na ampliação de ideias e conceitos fundamentais para a formação do caráter
e no desenvolvimento de habilidades para a melhoria da qualidade da educação e da convivência
humana. Foram realizadas intervenções no sentido de oportunizar ao aluno um contato com a
Língua Estrangeira de maneira criativa e descontraída, visando a superação das dificuldades
referentes às relações humanas. A problematização de alguns valores e princípios implícitos na
moral das fábulas auxiliou os alunos na construção do conhecimento por meio do diálogo e de
forma contextualizada, desenvolvendo uma formação contínua que provavelmente pode ajudar o
educando ampliar o universo de conhecimentos.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: MARTA ROSANA GOMES
Orientador: Paulo Jose Andrelino - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: As fábulas no contexto escolar: mudança de condutas e práticas sociais
Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula
Palavras-chave: Gênero textual, fábula, comportamento humano
Resumo: Hoje em dia estamos imersos num mundo marcado por mudanças comportamentais,
valores e virtudes essenciais para o convívio humano estão sendo esquecidos. Esta produção
será estruturada com atividades de reflexão sobre fatos sociais que possam colaborar na
formação de conceitos básicos de comportamento visando a mudança de postura dos educandos.
As fábulas servirão como recurso didático para que se efetive ações de ampliação de ideias e
conceitos fundamentais para a formação do caráter e para o desenvolvimento de habilidades que
colaborem na melhoria da convivência humana. A finalidade maior será a problematização de
algumas condutas humanas implícitas na moral das fábulas. O material consiste numa unidade
didática composta por atividades que fundamentem o gênero textual fábula e desenvolvam no
aluno capacidades de ações discursivas e linguístico-discursivas através de coleta de dados,
reflexões críticas, pesquisas, vídeos, textos verbais e não verbais, interpretação e compreensão,
atividades lúdicas, vocabulário , gramática e análise de dados. A interação com a fábula ajudará
na construção do conhecimento por meio do diálogo, dentro de uma dimensão teórica de maneira
contextualizada desenvolvendo então uma formação contínua onde o aluno poderá ampliar o
universo de conhecimentos e a visão crítica através da Língua Inglesa.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: MERCIE MROZ
Orientador: Valeria de Fatima Vaz Boni - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras
de União d
Etapa: Artigo
Título: A Busca da Leitura prazerosa em Língua Inglesa através das Histórias em Quadrinhos
Tema: Gêneros Discursivos, gêneros/Textuais, Leitura, Produção Textual e Oralidade em Sala de

Aula
Palavras-chave: Leitura, Língua Inglesa, Histórias em Quadrinhos
Resumo: O presente artigo tem como princípio apresentar a importância de se desenvolver o
gosto pela leitura em Língua Inglesa dos alunos do ensino fundamental, especificamente do 7°
ano, através de leitura de História em Quadrinhos da Turma da Mônica (Monica"s Gang) do
escritor Maurício de Sousa. O intuito foi de intermediar a busca de uma leitura prazerosa, que
fizesse com que o aluno buscasse por si só novos gêneros textuais e passasse a perceber então,
que o estudo da língua inglesa se faz necessário ao crescimento pessoal. Portanto, a proposta
em trabalhar com textos de histórias em quadrinhos poderia levar ao aluno um melhor resultado
quanto ao aprendizado da língua inglesa, não apenas no ambiente escolar, mas no âmbito social
e também pessoal, a fim de suprir prováveis dificuldades que enfrentarão no futuro e fazer valer o
aprendizado adquirido através da língua inglesa. Foi através da observação ao longo dos anos da
grande diversidade de turmas pelas quais passamos, que percebemos um certo desinteresse por
parte dos educandos quanto a busca do aprendizado da LEM a partir do 7° ano do Ensino
Fundamental. Então, todo o desenvolvimento do projeto foi realizado com o uso da leitura das
HQs, por ser considerado um gênero de fácil acesso e que trás grande retorno pelo interesse dos
alunos. A metodologia envolveu atividades diversas que tornam a leitura estratégia de ensino no
aprendizado de uma língua estrangeira.
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A Busca da Leitura prazerosa em Língua Inglesa através das Histórias em Quadrinhos
Tema: Gêneros Discursivos, gêneros/Textuais, Leitura, Produção Textual e Oralidade em Sala de
Aula
Palavras-chave: Língua Inglesa, História em Quadrinhos, Leitura prazerosa, Aprendizado
Resumo: O presente projeto tem como princípio desenvolver o gosto pela leitura em Língua
Inglesa dos alunos do Ensino Fundamental, especificamente do 7° ano, através de leitura de
História em Quadrinhos da Turma da Mônica (Monica"s Gang) do escritor Maurício de Sousa.
Espera-se que esse projeto venha intermediar a busca de uma leitura prazerosa, que faça com
que o aluno busque por si só novos gêneros textuais e passe a perceber o estudo da língua
inglesa como necessário ao crescimento pessoal. Então, a proposta em trabalhar com textos de
histórias em quadrinhos poderá levar ao aluno um melhor resultado quanto ao aprendizado da
língua inglesa, não apenas no ambiente escolar, mas no âmbito social e também pessoal, a fim de
suprir prováveis dificuldades que enfrentarão no futuro e fazer valer o aprendizado adquirido
através da língua inglesa.
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Título: AFETIVIDADE E ASPECTOS CULTURAIS NAS AULAS DE INGLÊS: uma proposta com o
gênero discursivo música

Tema: O ensino do gênero música nas uals de Inglês
Palavras-chave: Ensino de inglês, Música, Afetividade, Aspectos Culturais
Resumo: O projeto em tela tem como objetivo melhorar significativamente o rendimento escolar
dos educandos e tornar as aulas de língua inglesa mais atrativas, de modo a auxiliá-los no
desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem do referido idioma no contexto do
Ensino Médio. Nessa perspectiva, propõe-se elaborar atividades didático-pedagógicas que
abordem diversos aspectos culturais e afetivos no que tange o gênero discursivo "música",
especificamente, o rock´n roll e suas características, ressaltando o estudo da história desse estilo
musical, bem como sua relação com outros gêneros discursivos. Essa proposta possibilitará a
criação de um ambiente agradável que contribua para o fortalecimento do relacionamento entre
professor e aluno, de modo a auxiliar o aluno na aprendizagem das quatro habilidades: leitura,
escuta, produção escrita e oral, por meio da estimulação e motivação dos educandos, culminando
na realização de apresentações culturais no ambiente escolar. Por meio dessas estratégias,
espera-se criar condições para que o aluno se envolva de forma prazerosa e produtiva nas aulas
de língua inglesa e que se sinta desafiado e motivado à sua aprendizagem.
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Título: Afetividade e aspectos culturais nas aulas de inglês: uma proposta com o gênero
discursivo música
Tema: Unidade Temática
Palavras-chave: Língua Inglesa, Gênero música, Afetividade,
Resumo: O projeto em tela tem como objetivo melhorar significativamente o rendimento escolar
dos educandos e tornar as aulas de língua inglesa mais atrativas, de modo a auxiliá-los no
desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem do referido idioma no contexto do
Ensino Médio. Nessa perspectiva, propõe-se elaborar atividades didático-pedagógicas que
abordem diversos aspectos culturais e afetivos no que tange o gênero discursivo "música",
especificamente, o rock´n roll e suas características, ressaltando o estudo da história desse estilo
musical, bem como sua relação com outros gêneros discursivos. Essa proposta possibilitará a
criação de um ambiente agradável que contribua para o fortalecimento do relacionamento entre
professor e aluno, de modo a auxiliar o aluno na aprendizagem das quatro habilidades: leitura,
escuta, produção escrita e oral, por meio da estimulação e motivação dos educandos, culminando
na realização de apresentações culturais no ambiente escolar. Por meio dessas estratégias,
espera-se criar condições para que o aluno se envolva de forma prazerosa e produtiva nas aulas
de língua inglesa e que se sinta desafiado e motivado à sua aprendizagem.
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Título: LÚDICO E LÍNGUA INGLESA: A UTILIZAÇÃO DE JOGOS COMO RECURSOS PARA
APRENDER LÍNGUA E PARA DESENVOLVER A AFETIVIDADE
Tema: Língua Estrangeira - Inglês

Palavras-chave: Língua Inglesa, Lúdico, Jogos, Afetividade, Valores,
Resumo: O presente artigo tem como objetivo discutir a utilização de elementos lúdicos no
processo de ensino/aprendizagem da língua inglesa e a contribuição desses elementos para o
desenvolvimento da afetividade e da compreensão dos valores de convivência e respeito mútuo.
Além disso, apresentamos os resultados obtidos no Projeto de Intervenção Pedagógica de língua
inglesa intitulado "Lúdico e Língua Inglesa: a utilização de jogos como recursos para aprender
língua e para desenvolver a afetividade", implementado em uma turma do 6º ano do Ensino
Fundamental, do Colégio Estadual Alberto de Carvalho, no município de Prudentópolis/PR. Neste
projeto, exploramos a temática dos valores, das relações humanas e da afetividade, utilizando-se
de atividades lúdicas como recurso didático, buscando favorecer o desenvolvimento emocional
dos educandos. Os temas: amor, amizade, respeito, afeto, verdade, solidariedade foram
desenvolvidos por meio de jogos, dinâmicas, textos, vídeos e músicas. A proposta voltada ao
estímulo da afetividade e de melhores relações entre alunos e professores em sala de aula é de
grande valia no amadurecimento sócio-emocional e intelectual dos alunos. Além das Diretrizes
Curriculares do Estado do Paraná - DCEs (2008), embasaram esta pesquisa obras de autores
como: Bellan (2008), Freire (1996), entre outros.
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Título: Lúdico e Língua Inglesa: a utilização de jogos como recurso para aprender língua e para
desenvolver a afetividade
Tema: Língua Estrangeira - Inglês
Palavras-chave: Língua Inglesa, Lúdico, Afetividade,
Resumo: Esta Unidade Didática tem por objetivo trabalhar a Língua Inglesa explorando a
temática dos valores, das relações humanas e da afetividade, utilizando-se de atividades lúdicas
como recursos didáticos, favorecendo o desenvolvimento emocional dos educandos. As
temáticas: amor, amizade, respeito, afeto, serão desenvolvidas por meio de jogos, dinâmicas,
textos, vídeos, músicas. Acredito que uma proposta voltada ao estímulo da afetividade e de
melhores relações entre aluno e professor em sala de aula será de grande valia no
amadurecimento sócioemocional e intelectual dos alunos. Com a constante mudança da
sociedade em que vivemos, faz-se necessário repensar as variadas formas de ensinar e o lúdico
configura-se como uma das maneiras de apresentar o conteúdo aos alunos, pois o jogo socializa,
diverte, ensina de maneira criativa, auxiliando na busca de novos desafios e ideais. Na construção
do conhecimento, permeado de valores como: o amor, o afeto, a amizade, o respeito mútuo, a
verdade, a solidariedade, etc., acredita-se que a sala de aula pode tornar-se um espaço mais
agradável e com condições favoráveis ao início de uma educação de valores que refletirão na
família e, consequentemente, em uma sociedade mais humana.
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Título: LEITURA E PRODUÇÃO DE HISTÓRIAS EM QUADRINHOS EM SALA DE AULA

Tema: Gênero discursivo gênero/textualis, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula
Palavras-chave: Gênero discursivo, língua estrangeira, história em quadrinhos
Resumo: O objetivo geral da presente proposta consiste em proporcionar aos educandos uma
aprendizagem de LEM de forma atrativa, que o leve a ampliação de vocabulário e a melhor
compreensão da estrutura da Língua Inglesa no seu cotidiano, despertando o interesse no estudo
de uma segunda língua, analisando a importância das Histórias em Quadrinhos (HQs) como
instrumento eficaz na leitura e produção de textos no âmbito escolar.
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Título: LEITURA E PRODUÇÃO DE HISTÓRIAS EM QUADRINHOS EM SALA DE AULA
Tema: Gênero discursivo gênero/textualis, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula
Palavras-chave: Gênero discursivo, língua estrangeira, história em quadrinhos
Resumo: O estudo de uma segunda língua é fundamental na vida do educando, portanto deve
ser apresentada de maneira agradável e prazerosa. Neste sentido, acredita-se que trabalhar com
histórias em quadrinhos seja uma boa opção, pois é um gênero que deixa entrever aspectos
lúdicos que parecem tornar a aprendizagem mais leve e divertida, contribuindo para a aquisição
linguística dos educandos. Neste sentido tomo por base o gênero história em quadrinhos, por
apresentar benefícios riquíssimos que a "arte sequencial" pode oferecer ao processo ensinoaprendizagem, este trabalho irá apresentar uma proposta de sequencia didática para o ensino da
língua, baseada no interacionismo sócio-discursivo, que tem por objetivo incentivar a leitura e a
produção do gênero História em Quadrinhos para os alunos do 6º ano A do Colégio Estadual
Durval Ramos Filho.
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Título: : Instruções de jogos como recurso didático nas aulas de Língua Estrangeira/Inglês:
desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita
Tema: Língua Estrangeira - Inglês
Palavras-chave: Língua Inglesa, Textos Instrucionais, Jogos
Resumo: Este estudo tem por objetivo envolver teoria e prática no trabalho com instruções de
jogos, pois o meio circundante é rico na variedade desses recursos e às vezes torna-se difícil a
compreensão dos comandos que na maioria dos jogos são apresentados em inglês. Uma vez
utilizando jogos no processo de ensino/aprendizagem, o professor estará oportunizando o
desenvolvimento das habilidades de leitura e produção de texto e também por meio de atividades
lúdicas tem-se a oportunidade de elaborar e estudar as regras que neles são estabelecidas. No
desenvolvimento dessas atividades, há o momento da consciência de uma determinada
"situação-problema," busca competitiva de encontrar uma possível saída para resolver esta
situação e, quando se encontra a solução, a recompensa por ter conseguido tal façanha. Regras,
aqui, são entendidas como as leis do jogar, o que pode ou não pode: elas são orientadoras das
ações dos que estão envolvidos na competição, propiciando limites da conduta, possibilidades (ou

não) de diferentes ações. Este projeto de intervenção será desenvolvido com alunos do 9º ano do
Colégio Estadual Vila Nova, em Prudentópolis/PR, no período matutino do 2º semestre em 2015.
Envolvendo as atividades lúdicas com jogos instrucionais, leituras, produções de textos, por meio
dos conteúdos com verbos no Imperativo, no passado simples, verbos modais e Pronomes
reflexivos. Marcushi (2006) e Nogueira e Cristovão (2007) são alguns dos autores que embasarão
este projeto.
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Título: Instruções de jogos como recurso didático nas aulas de Língua Estrangeira/Inglês:
desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita por meio do trabalho/estudo das regras de
jogos.
Tema: Língua Estrangeira - Inglês
Palavras-chave: Língua Inglesa, Textos Instrucionais, Jogos
Resumo: Prudentópolis Irati Anelise Copetti Dalla Corte Unicentro Resumo: Este estudo tem por
objetivo envolver teoria e prática no trabalho com instruções de jogos, pois o meio circundante
aos adolescentes é rico na variedade desses recursos e às vezes torna-se difícil a compreensão
dos comandos que na maioria dos jogos são apresentados em inglês. Uma vez utilizando jogos
no processo de ensino/aprendizagem, o professor estará oportunizando o desenvolvimento das
habilidades de leitura e produção de texto e, também, por meio de atividades lúdicas tem-se a
oportunidade de elaborar e estudar as regras que neles são estabelecidas. No desenvolvimento
dessas atividades, há o momento da consciência de uma determinada "situação-problema", busca
competitiva de encontrar uma possível saída para resolver essa situação e, quando se encontra a
solução, a recompensa por ter conseguido tal façanha. Regras, aqui, são entendidas como as leis
do jogar, o que pode ou não pode: elas são orientadoras das ações dos que estão envolvidos na
competição, propiciando limites de conduta, possibilidades (ou não) de diferentes ações. Este
projeto de intervenção será desenvolvido com alunos do 9º ano do Colégio Estadual Vila Nova,
em Prudentópolis/PR, no período matutino do 2º semestre de 2015. Envolvendo as atividades
lúdicas com jogos instrucionais, leituras, produções de jogos com regras, por meio de conteúdos
gramaticais como verbos no Imperativo, no passado simples, verbos modais.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: NILCEIA MENDES DE SOUZA
Orientador: Liliam Cristina Marins Prieto - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: Ciberespaço e Ensino de Língua Inglesa: As Fanfictions como Recurso Didático no Ensino
Médio
Tema: A tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Estrangeira
Palavras-chave: Tecnologia, fanfiction, produção escrita
Resumo: Como a língua inglesa é uma representação da globalização, já que ela está inserida
em praticamente todos os países e culturas, desenvolver o interesse dos alunos para sua
aprendizagem se tornou essencial. Infelizmente, no atual contexto de ensino de língua inglesa na
rede pública, pode-se perceber certo desinteresse dos alunos com relação à aprendizagem dessa

língua em seus moldes mais tradicionais. As metodologias ainda se baseiam em repetições de
frases, em exercícios, muitas vezes, descontextualizados e no professor como um transmissor de
conhecimento. Dessa forma, pensando na importância de se criar alternativas metodológicas e
didáticas para inovar o ensino de Inglês nesse contexto, a proposta de trabalho deste projeto
envolve a utilização de fanfictions (produções escritas por fãs de determinadas séries ou textos
literários que circulam na internet e quem têm como base narrativa essas mesmas séries ou
textos), levando em consideração que os alunos que compõem o quadro educacional atualmente
estão imersos no ambiente virtual. A escolha pelas fanfictions pretende mostrar que a ideia
preconcebida pelo senso comum de que o aluno não lê e não escreve em inglês pode ser
questionada, uma vez que essas produções são cada vez mais comuns entre os adolescentes.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: NILCEIA MENDES DE SOUZA
Orientador: Liliam Cristina Marins Prieto - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Ciberespaço e Ensino de Língua Inglesa: As Fanfictions como Recurso Didático no Ensino
Médio
Tema: A tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Estrangeira
Palavras-chave: Tecnologia, fanfiction, produção escrita
Resumo: Como a língua inglesa é uma representação da globalização, já que ela está inserida
em praticamente todos os países e culturas, desenvolver o interesse dos alunos para sua
aprendizagem se tornou essencial. Infelizmente, no atual contexto de ensino de língua inglesa na
rede pública, pode-se perceber certo desinteresse dos alunos com relação à aprendizagem dessa
língua em seus moldes mais tradicionais. As metodologias ainda se baseiam em repetições de
frases, em exercícios, muitas vezes, descontextualizados e no professor como um transmissor de
conhecimento. Dessa forma, pensando na importância de se criar alternativas metodológicas e
didáticas para inovar o ensino de Inglês nesse contexto, a proposta de trabalho deste projeto
envolve a utilização de fanfictions (produções escritas por fãs de determinadas séries ou textos
literários que circulam na internet e quem têm como base narrativa essas mesmas séries ou
textos), levando em consideração que os alunos que compõem o quadro educacional atualmente
estão imersos no ambiente virtual. A escolha pelas fanfictions pretende mostrar que a ideia
preconcebida pelo senso comum de que o aluno não lê e não escreve em inglês pode ser
questionada, uma vez que essas produções são cada vez mais comuns entre os adolescentes.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: PATRICIA KOGGE
Orientador: Ivete Pauluk - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de União d
Etapa: Artigo
Título: As atividades lúdicas sustentadas em gêneros textuais, como recurso de aprendizagem da
oralidade em Língua Inglesa
Tema: Gêneros Discursivos e Textuais, Leitura, Produção Textual e Oralidade em sala de aula
Palavras-chave: Atividades Lúdicas, Oralidade, Gêneros Textuais
Resumo: O presente Projeto de Intervenção Pedagógica tem como finalidade instigar a prática da
oralidade, em Língua Inglesa, por meio de diferentes gêneros textuais, bem como oportunizar a
utilização de atividades lúdicas para esse fim, junto aos alunos do Ensino Fundamental. Acredita-

se que as atividades lúdicas são um meio didático e criativo de se incentivar a expressão oral,
pois os jogos são fonte estimuladora de aquisição de conhecimentos e proporcionam diversão na
aprendizagem. Sendo assim, a proposta de se trabalhar com esse tema poderá fazer com que o
aluno obtenha um melhor resultado no aprendizado da Língua Inglesa, em seu ambiente escolar e
fora dele.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: PATRICIA KOGGE
Orientador: Ivete Pauluk - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de União d
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: As atividades lúdicas sustentadas em gêneros textuais, como recurso de aprendizagem da
oralidade em Língua Inglesa
Tema: Gêneros Discursivos, Gêneros Textuais, Leitura, Produção Textual e Oralidade em sala de
aula
Palavras-chave: Atividades Lúdicas, Oralidade, Gêneros Textuais
Resumo: O presente Projeto de Intervenção Pedagógica tem como finalidade instigar a prática da
oralidade, em Língua Inglesa, por meio de diferentes gêneros textuais, bem como oportunizar a
utilização de atividades lúdicas para esse fim, junto aos alunos do Ensino Fundamental. Acreditase que as atividades lúdicas são um meio didático e criativo de se incentivar a expressão oral,
pois os jogos são fonte estimuladora de aquisição de conhecimentos e proporcionam diversão na
aprendizagem. Sendo assim, a proposta de se trabalhar com esse tema poderá fazer com que o
aluno obtenha um melhor resultado no aprendizado da Língua Inglesa, em seu ambiente escolar e
fora dele.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: PATRICIA MASSULO
Orientador: Erica Fernandes Alves - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: O Gênero teatro: Uma proposta metodológica de ensino literário nas aulas de língua
inglesa.
Tema: Gêneros discursivos: gêneros textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: Educação,língua inglesa,literatura
Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados da aplicação do projeto: Estudo
do gênero teatro e suas adaptações a partir de William Shakespeare e dos procedimentos
decorrentes de seu caderno pedagógico intitulado: O gênero teatro: um palco aberto a diferentes
leituras, elaborados no decorrer do programa PDE - Programa de desenvolvimento educacional,
proposto pela Secretaria de Estado de educação do Paraná, aplicado para os estudantes do 2º
ano do ensino médio, do Colégio Estadual de Paraíso do Norte, da cidade de Paraíso do Norte.
As propostas partiram de autores que estudaram questões referentes aos gêneros textuais como:
Mikhail Bakhtin (2003), Luiz Antônio Marcuschi (2007) e José Luiz Meurer (2000), estudiosos do
gênero teatro: Junito Brandão (1992) e Fernando Peixoto (1986) e da literatura: Antônio Cândido
(1972), Regina Zilberman (2003) e Eliana Maria Santos (2010), além de pensadores da educação
como: Dermeval Saviani (2008) e João Luiz Gasparin (2005). Os estudos realizados propiciaram
importantes reflexões e aprofundamentos teóricos de nossos estudos e práticas desenvolvidas

em sala de aula. Os resultados evidenciaram limites quanto à prática do ensino literário nas aulas
de língua inglesa, principalmente, quanto à aplicação de atividades que abranjam gêneros
textuais desta esfera.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: PATRICIA MASSULO
Orientador: Erica Fernandes Alves - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O Gênero Teatro: um palco aberto a diferentes leituras.
Tema: Gêneros discursivos: gêneros textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: Educação,língua inglesa,literatura,teatro,Shakespeare
Resumo: Esta produção didático-pedagógica pretende apresentar procedimentos diversificados
para um estudo do gênero textual teatro e suas adaptações por meio da vida e obra do autor
britânico William Shakespeare. Foi elaborada com base na metodologia proposta pelo professor
João Luiz Gasparin, baseada na pedagogia histórico-crítica de Dermeval Saviani, de modo a
oferecer subsídios para o aperfeiçoamento da leitura e compreensão de textos em língua inglesa
e o conhecimento do gênero teatro, uma vez que é raro encontrarmos nos livros didáticos
ofertados pelo MEC/ FNDE, propostas metodológicas voltadas para um trabalho com a literatura
nas aulas de língua inglesa.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA DA SILVA
Orientador: Sandra Maria Coelho de Souza Moser - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: Poesia: Um Caminho para Leitura e Escrita em Língua Espanhola
Tema: Gêneros textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula
Palavras-chave: Gênero textual, Poesia, Poema, Língua Espanhola,
Resumo: O presente artigo aborda uma experiência entre a teoria e prática com o gênero textual
poema/poesia na sala de aula para o ensino de Língua Espanhola, visando uma aprendizagem
significativa da língua estrangeira em questão. Neste sentido, o estudo apresenta o caminho
teórico, estratégias e reflexões sobre a implementação do Projeto de Intervenção PedagógicaPDE, intitulado: Poesia - um caminho para leitura e escrita em língua espanhola, realizado no
Colégio Estadual Branca da Mota Fernandes, na cidade de Maringá-PR, cuja proposta teve como
objetivo o trabalho pedagógico com este gênero textual (a poesia), em especial com a Literatura
Hispano-americana e o autor Pablo Neruda, intencionando no trabalho pedagógico o
desenvolvimento linguístico, cognitivo e cultural do educando, bem como, desencadear
conhecimentos sociais e humanos. Baseando-se nas Diretrizes Curriculares de Língua
Estrangeira do Estado do Paraná que entendem a língua como discurso enquanto prática social e
preconiza um trabalho didático-pedagógico englobando os diversos gêneros textuais em
circulação, a intervenção pedagógica exposta nesse estudo, percebe a necessidade de trabalhar
o texto poético. Acredita-se que este gênero possa estimular tanto a escrita como o caráter ativo
da leitura e interpretação crítica, instigando diversas potencialidades do estudante na aquisição do
conhecimento linguístico e, consequentemente, na formação cidadã. Pensa-se nesse gênero
como um instrumento importante para a comunicação, a formação de leitores críticos e de

relevância na contribuição para o desenvolvimento cultural. Entende-se, desse modo, a
necessidade de superar o culto a tradição escrita e às regras gramaticais como os principais
fundamentos do ensino de Língua Estrangeira.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA DA SILVA
Orientador: Sandra Maria Coelho de Souza Moser - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: POESIA: UM CAMINHO PARA LEITURA E ESCRITA EM LÍNGUA ESPANHOLA
Tema: Gêneros textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula
Palavras-chave: Língua Espanhola, Gênero Textual, Poesia, Poema,
Resumo: O presente trabalho tem a finalidade de promover a leitura e a escrita em Língua
Espanhola, por meio do gênero textual poema/poesia, pensando sua finalidade pedagógica como
contribuição na formação crítica, humana e linguística do educando.O trabalho com este gênero
textual põe em destaque a Literatura Hispano-americana e em especial o autor Pablo Neruda.
Esta intervenção pedagógica percebe a necessidade de trabalhar o texto poético como
instrumento de formação de leitores, forma de comunicação e formação humana e cultural.
Intenciona-se, então, desencadear conhecimentos sociais, culturais, humanos, assim como, o
desenvolvimento linguístico, cognitivo e cultural dos educandos.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: RENATA SARA ALVES
Orientador: Erica Fernandes Alves - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: O ENSINO DE LÍNGUA ESPANHOLA NA PERSPECTIVA DO GÊNERO: UM TRABALHO
COM A SEQUÊNCIA DIDÁTICA.
Tema: Gêneros discursivos/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula.
Palavras-chave: Gênero rótulo, Sequência didática, Língua Espanhola,
Resumo: Este artigo objetiva relatar as atividades desenvolvidas no Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE) ofertado aos professores da Rede Pública de Ensino do
Estado do Paraná, que consistiu em pesquisas sobre o tema gêneros discursivos, gerando um
projeto de intervenção pedagógica com o gênero rótulo utilizando a metodologia da Sequência
Didática (SD). A partir do projeto foi elaborado um material didático respaldado na teoria do
gênero de Bakhtin, nas Diretrizes Curriculares Estaduais e na SD de Dolz e Shneuwly, para ser
aplicado em sala de aula. Este material foi implementado em uma turma de 1º ano do CELEM de
língua espanhola com o objetivo de propor atividades que possibilitassem o desenvolvimento das
capacidades de linguagem dos alunos a fim de obter uma leitura crítica do gênero escolhido. Os
resultados mostraram que a implementação foi positiva, pois os alunos, ao final do trabalho,
conseguiram ler e analisar criticamente os rótulos, refletir suas atitudes ao realizar uma compra e
repensar sobre a importância dos rótulos para uma boa alimentação. Por outro lado, a sensação
de estar ensinando muito mais a língua materna do que a língua espanhola também foi percebida
durante todo o processo.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: RENATA SARA ALVES
Orientador: Erica Fernandes Alves - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: SEQUÊNCIA DIDÁTICA: UMA POSSIBILIDADE DE TRABALHO COM O GÊNERO
DISCURSIVO RÓTULO EM AULAS DE LÍNGUA ESPANHOLA.
Tema: Gêneros discursivos/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula.
Palavras-chave: Gênero rótulo, Sequência didática, Língua Espanhola,
Resumo: Este trabalho é composto por uma breve apresentação da produção didáticopedagógica que aponta como trabalhar com o gênero discursivo rótulo em sala de aula utilizando
a metodologia da sequência didática. Seu principal objetivo é propor essa metodologia de trabalho
para uma efetivação do ensino/aprendizagem da língua espanhola. É apresentado um
questionário inicial que contextualiza o aluno sobre o que será estudado. A seguir começa a
sistematização da sequência didática a partir do gênero rótulo para ser implementada no primeiro
ano do CELEM de língua espanhola no Colégio Estadual Vercindes Gerotto dos Reis - Ensino
Médio em Paiçandu, NRE de Maringá. A SD foi iniciada com a apresentação do conteúdo seguida
da produção inicial, depois foram apresentados três módulos com atividades para desenvolverem
as capacidades da linguagem (ação, discursiva e linguístico-discursiva) e foi encerrada com a
proposta de uma produção final do gênero rótulo a ser realizada pelos alunos. Justificada pela
importância que o material de ensino desempenha na concretização do processo de
ensino/aprendizagem, esta produção didático-pedagógica procurará demonstrar como o professor
pode utilizar o gênero rótulo em sala de aula para o ensino de Língua Espanhola.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: RENE ALESSANDRA BETIO ARAUJO
Orientador: Samantha Goncalves Mancini Ramos - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: Dos estereótipos à emancipação: linguagem, racismo e discriminação em debate nas
aulas de língua inglesa
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Dos estereótipos à emancipação: linguagem, racismo e discriminação em
debate nas aulas de língua inglesa
Resumo: As relações étnico-raciais têm permeado muitas discussões na academia. Em um
contexto nacional excludente, não é de hoje que se discute a necessidade de afirmação das
contribuições da população africana no Brasil e das lutas do movimento negro pela quebra de
estigmas associados aos negros neste país. A Lei 10.639/03, que determina a inclusão de
conteúdos relacionados a história e cultura afro-brasileira no currículo escola vem servindo como
principal instrumento para se resgatar e também ressignificar o processo histórico acerca da
população africana e afro-brasileira. Neste artigo, apresentamos uma proposta de implementação
da lei 10639/03 para os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental na disciplina de Língua Inglesa
que se deu através da implementação de uma unidade didática.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: RENE ALESSANDRA BETIO ARAUJO
Orientador: Samantha Goncalves Mancini Ramos - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Dos estereótipos à emancipação: linguagem, racismo e discriminação em debate nas
aulas de língua inglesa
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Ensino de língua estrangeira,questões étnico-raciais, lei 10639/03
Resumo: O propósito deste projeto é contribuir para o reconhecimento e valorização da
identidade do aluno negro e promover uma reflexão crítica em relação ao racismo e práticas
discriminatórias que atingem a população negra de forma geral nas aulas de língua inglesa. Para
tanto, além de problematizar o conceito de raça/ etnia, se faz necessário compreender como o
fenômeno do racismo está presente no imaginário social do povo brasileiro, desvendando-se suas
raízes históricas e posteriormente apresentando implicações econômicas, políticas e sociais
deste. Sendo assim, optamos pela elaboração de uma unidade didática que enfoque a questão do
negro prevista pela lei 10639/03 que estipula a obrigatoriedade de tais conteúdos na educação
básica, pela abordagem do letramento crítico.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: RODRIGO PEREIRA
Orientador: Elisa Prado Nascimento - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: O anúncio publicitário como recurso para o ensino de Língua Inglesa: um olhar crítico para
propagandas de bebidas alcoólicas
Tema: Gêneros Discursivos, gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula
Palavras-chave: Anúncio Publicitário, Gênero Discursivo, Ideologias
Resumo: Este artigo tem como finalidade principal apresentar os frutos de um trabalho
desenvolvido a partir da implementação de uma produção didático-pedagógica, que visou discutir
as influências que anúncios publicitários exercem sobre as escolhas das pessoas, bem como
discutir a metodologia de trabalho com os gêneros discursivos como ferramenta de ensino de
Língua Inglesa. A implementação ocorreu em uma turma do Ensino Fundamental, que atende
adolescentes, jovens e adultos,no CEEBJA de Laranjeiras do Sul, Paraná. A produção didáticopedagógica foi dividida em oito módulos de quatro aulas cada, e possibilitou a reflexão acerca das
ideologias presentes nos anúncios publicitários, buscando a formação humana dos alunos, na
tentativa de ampliar seus horizontes e ajudar na construção de um projeto de vida.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: RODRIGO PEREIRA
Orientador: Elisa Prado Nascimento - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O anúncio publicitário como recurso para o ensino de Língua Inglesa: um olhar crítico para

propagandas de bebidas alcoólicas
Tema: Gêneros Discursivos, gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula
Palavras-chave: Anúncio Publicitário, Gênero Discursivo, Ideologias
Resumo: O projeto tem objetivo de trabalhar com o Gênero Discursivo Anúncio Publicitário, mais
especificamente Anúncios Publicitários de Cerveja, observando as ideologias presentes,
aprofundando a leitura e analisando todas as características deste gênero, tais como: fonte,
cores, imagens e humor.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: ROSAMARIA VEIGA FERREIRA DA COSTA
Orientador: Raquel Gamero - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Etapa: Artigo
Título: O Estrangeirismo presente na cidade de cidade de São Jerônimo da Serra
Tema: Gêneros discursivos
Palavras-chave: Estrangeirismo, ensino, Língua Inglesa
Resumo: Este artigo objetiva analisar a implementação do Caderno Temático, que voltou-se para
o ensino de palavras em LEM - Língua Inglesa que são utilizadas no cotidiano dos alunos do
Colégio Estadual José Ferreira de Mello, da cidade de São Jerônimo da Serra, sem que houvesse
uma ação reflexiva deste uso. Portanto, o objetivo central deste material é analisar o
estrangeirismo oculto no léxico dos alunos visando uma aproximação efetiva com a Língua
Inglesa. O presente trabalho apoia-se na linha de Estudos da Linguagem, abordagem discursiva e
dos Gêneros Textuais, voltando-se para o ensino de Língua Inglesa no Ensino Médio da rede
pública. As pesquisas estão fundamentadas no interacionismo sociodiscursivo (ISD), tendo como
base os estudos de Vygotsky (2011), Bakhtin (2006), Bronckart (2005), Schneuwly (2004), Dolz
(2004), Cristovão (2010; 2012) e Machado (2005).

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: ROSAMARIA VEIGA FERREIRA DA COSTA
Orientador: Raquel Gamero - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O Estrangeirismo presente na cidade de São Jerônimo da Serra
Tema: Gêneros Discursivos
Palavras-chave: Estrangeirismo,ensino,Língua Inglesa
Resumo: Este Caderno Temático volta-se para o ensino de palavras em LEM - Língua Inglesa
que são utilizadas no cotidiano dos alunos do Colégio Estadual José Ferreira de Mello, da cidade
de São Jerônimo da Serra, sem que haja uma ação reflexiva deste uso. Detecta-se que grande
parte dos alunos da comunidade local demonstra desmotivação para o estudo de outro idioma.
Alguns alegam não que se utilizam da Língua Inglesa no seu dia-a-dia. Portanto, o objetivo central
deste material é analisar o estrangeirismo oculto no léxico dos alunos visando uma aproximação
efetiva com a Língua Inglesa. O presente trabalho apoia-se na linha de Estudos da Linguagem,
abordagem discursiva e dos Gêneros Textuais, voltando-se para o ensino de Língua Inglesa no
Ensino Médio da rede pública. As pesquisas estão fundamentadas no interacionismo
sociodiscursivo (ISD), tendo como base os estudos de Vygotsky (2011), Bakhtin (2006), Bronckart
(2005), Schneuwly (2004), Dolz (2004), Cristovão (2010; 2012) , Machado(2005), Barros (2012) e

Gamero(2013). Para o desenvolvimento deste Caderno Temático, elaborado através de atividades
didáticas com uma abordagem discursiva voltada para os estrangeirismos, encontrados em
esferas sociais variadas como TV, moda, anúncios publicitários em geral, músicas, jogos,
esportes, turismo, revistas e, principalmente, nas novas tecnologias, tão utilizados pelos alunos,
os quais não percebem a importância de um idioma internacional no mundo globalizado, onde
estão inseridos. Para buscar novas formas de melhorar a qualidade de ensino de língua inglesa
será elaborada uma sequência didática, em torno dos gêneros textuais, trabalhando os
estrangeirismos, tendo como referencial teórico-metodológico ISD.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: ROSANA DO ROCIO ROCHADEL GANTZEL
Orientador: Flavio RIcardo Medina de Oliveira - IES: UFPR
Etapa: Artigo
Título: A comunicação e a Música no ensino - aprendizagem da Língua Inglesa
Tema: A Linguística Aplicada e a Didática do ensino da Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Metodologia, Abordagem Comunicativa, Música
Resumo: Esta produção aborda a música como objetivo principal na apresentação de material
didático- pedagógico. RIDDIFORD (1999) afirma que: "A música promove uma ambiente relaxado,
lúdico com baixo stress que é muito propício para a aprendizagem do idioma, pois minimiza o
impacto dos efeitos psicológicos que bloqueiam a aprendizagem."; ainda segundo MURPHEY
(1994), a linguagem aprendida por meio da música pode ser assimilada mais naturalmente, em
maior quantidade e com melhor fixação., trazendo á tona a vivacidade da língua, como propõem
as DCEs. Através de recursos como TV pendrive, aparelho de som, material impresso e
laboratório de informática as atividades serão diversificadas e motivadoras, estimulando a
ampliação do conhecimento e do vocabulário através da audição, da escrita, da leitura e da fala,
bem como conhecimento de outras culturas. Muitos alunos não se interessam pela disciplina
porque ainda não perceberam o quanto a Língua Inglesa está presente em seu cotidiano,
inclusive através das músicas. Por ser um gênero textual do dia a dia do aluno propicia bem- estar
e pode ser um estímulo no processo de ensino-aprendizagem da língua. Objetivos pedagógicos
podem ser alcançados através da música, pois a mesma permite atividades diversificadas que
desenvolvem e aprimoram a leitura, a escrita, a audição e a fala.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: ROSANA DO ROCIO ROCHADEL GANTZEL
Orientador: Flavio RIcardo Medina de Oliveira - IES: UFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A comunicação e a Música no ensino - aprendizagem da Língua Inglesa
Tema: A Linguística Aplicada e a Didática do ensino da Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Metodologia, Abordagem Comunicativa, Música
Resumo: Esta produção aborda a música como objetivo principal na apresentação de material
didático- pedagógico. RIDDIFORD (1999) afirma que: "A música promove uma ambiente relaxado,
lúdico com baixo stress que é muito propício para a aprendizagem do idioma, pois minimiza o
impacto dos efeitos psicológicos que bloqueiam a aprendizagem."; ainda segundo MURPHEY
(1994), a linguagem aprendida por meio da música pode ser assimilada mais naturalmente, em
maior quantidade e com melhor fixação., trazendo á tona a vivacidade da língua, como propõem

as DCEs. Através de recursos como TV pendrive, aparelho de som, material impresso e
laboratório de informática as atividades serão diversificadas e motivadoras, estimulando a
ampliação do conhecimento e do vocabulário através da audição, da escrita, da leitura e da fala,
bem como conhecimento de outras culturas. Muitos alunos não se interessam pela disciplina
porque ainda não perceberam o quanto a Língua Inglesa está presente em seu cotidiano,
inclusive através das músicas. Por ser um gênero textual do dia a dia do aluno propicia bem- estar
e pode ser um estímulo no processo de ensino-aprendizagem da língua. Objetivos pedagógicos
podem ser alcançados através da música, pois a mesma permite atividades diversificadas que
desenvolvem e aprimoram a leitura, a escrita, a audição e a fala.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: ROSANGELA DA SILVA RODRIGUES
Orientador: Sandra Maria Coelho de Souza Moser - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: O gênero textual filme e a aprendizagem da Língua Inglesa
Tema: O gênero textual filme e a aprendizagem da Língua Inglesa
Palavras-chave: : Gênero textual, Filme, Língua Inglesa
Resumo: O presente artigo visa descrever os resultados obtidos na implementação do Projeto de
Intervenção Pedagógica - PDE, realizado no CEEBJA - Sarandi/Pr. O Projeto teve como proposta
desenvolver um trabalho em sala de aula com o gênero textual filme e a aprendizagem da Língua
Inglesa, tomando como ponto de partida conteúdos para o ensino fundamental. 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 o filme para desenvolver além do listening, writing, speaking and reading, desenvolver a
sensibilidade de se colocar no lugar do outro, aprendendo e aperfeiçoando a cada dia. A razão
para a escolha do tema deste estudo deu-se pela necessidade de proporcionar aos alunos do
CEEBJA uma aprendizagem mais significativa e prazerosa, provocando questionamentos para
que eles se manifestassem e relatassem suas opiniões e pontos de vista, aprendendo o uso da
língua através de diálogos e cenas do filme, melhorando sua compreensão e produção oral e
escrita. A base teórica deste estudo fundamentou-se principalmente nas Diretrizes Curriculares
Estaduais (DCEs) da Língua Estrangeira Moderna. Os resultados revelaram que ocorre uma
aprendizagem mais significativa quando envolvemos o aluno em aulas dinâmicas e que aprender
inglês assistindo a filmes proporciona aos alunos momentos agradáveis, pois com o filme os
alunos entram em contato com outras culturas, com aspectos históricos diversos e se envolvem
com o enredo, atitudes e comportamentos dos personagens.
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Título: O gênero textual filme e a aprendizagem da Língua Inglesa
Tema: O uso da tecnologia no ensino da Língua Inglesa
Palavras-chave: Educação - Filme - Língua Inglesa
Resumo: As aulas de Inglês no Ceebja precisam ser diferenciadas tendo em vista que os alunos
que frequentam a escola de Educação de Jovens e Adultos vêm para a escola depois de uma

jornada de trabalho, cansados, muitas vezes sem se alimentar adequadamente e com muitos
outros problemas. Tudo isso atrapalha o desempenho deles na aula e para minimizar o
desinteresse precisamos levar atividades que despertem um olhar diferenciado na disciplina,
tornando as aulas mais agradáveis, interativas e motivadoras. Precisamos buscar atividades que
envolvam os alunos em um aprendizado efetivo e crítico. Acreditamos que trabalhar filme é unir o
útil ao agradável, pois através deles o aluno entra em contato com outras culturas, aspectos
históricos, envolvendo - se com o enredo, atitudes e comportamentos dos personagens. O uso do
filme auxilia o aluno na transformação do conhecimento de mundo, cultura e autonomia. O projeto
pretende sugerir e analisar atividades que realmente motivem os alunos e leve-os a uma
aprendizagem mais significativa da Língua Inglesa.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
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Orientador: Silvio Tadeu de Oliveira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Etapa: Artigo
Título: Leitura em Língua Inglesa: Em foco o gênero textual cartum
Tema: Gêneros discursivos gêneros/ textuais; leitura; produção textual e oralidade em sala de
aula
Palavras-chave: Leitura, Gênero textual, Cartum, Língua Inglesa
Resumo: O objetivo desse artigo é apresentar os resultados obtidos com a implementação do
Projeto de Intervenção Pedagógica "Leitura em língua inglesa: em foco o gênero textual Cartum",
desenvolvido no ano de 2015 com uma turma do 3º ano do Ensino Médio no Colégio Estadual
Luiz Setti, situado no município de Jacarezinho, Norte do Paraná. O referido projeto centrou-se na
prática de leitura na sala de aula, tendo como objetivo principal apresentar uma proposta de
atividade com o gênero textual cartum, visando criar situações de aprendizagem para o
desenvolvimento da competência leitora dos alunos, bem como propiciar meios para que o gênero
em questão seja introduzido e explorado no contexto escolar de forma eficaz. Nesse sentido
propôs-se uma sequência didática baseada numa perspectiva sócio-interacionista, fundamentado
em teorias linguísticas e discursivas, com a finalidade de trazer uma proposta alternativa para se
trabalhar leitura, compreensão e interpretação, na prática pedagógica cotidiana.
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Leitura em língua inglesa: Em foco o gênero textual cartum
Tema: êneros discursivos gêneros/ textuais leitura, produçao textual e oralidade em sala de aula
Palavras-chave: Leitura, Gênero textual, Cartum, Língua Inglesa,
Resumo: A presente produção centra-se na prática de leitura na sala de aula de língua Inglesa, e
tem por objetivo apresentar uma proposta de atividade com o gênero textual cartum. Nesse
sentido busca apresentar o conceito de gênero textual dando ênfase ao gênero cartum,
evidenciando alguns aspectos linguísticos frequentemente encontrados nesse gênero textual.
Também se enfoca o conceito de gênero textual e relevância de suas funções na sociedade como
responsáveis para a organização da vida social.Por fim, com a intenção de criar situações de
aprendizagem para o desenvolvimento da competência leitora dos alunos, bem como propiciar

meios para que o gênero cartum seja introduzido e explorado no contexto escolar de forma eficaz,
propõe-se uma sequência didática, na qual se utiliza as teorias tratadas objetivando trazer uma
proposta inovadora para se trabalhar a leitura, compreensão e interpretação na prática
pedagógica cotidiana de língua inglesa no Ensino Médio
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Etapa: Artigo
Título: A prática da interdisciplinaridade por meio do gênero textual reportagem
Tema: Língua Estrangeira na relação interdisciplinar
Palavras-chave: Interdisciplinaridade, Língua Inglesa, Reportagem
Resumo: O ensino de inglês e a relação interdisciplinar foi o tema do projeto de intervenção
pedagógica desenvolvido pela professora participante do Projeto de Desenvolvimento
Educacional do Estado do Paraná, turma de 2014. O projeto foi desenvolvido e aplicado numa
turma de 1º ano da rede pública, da cidade de Japira, Paraná e teve como objetivo utilizar a
interdisciplinaridade como instrumento de motivação para ensino/aprendizagem nas aulas de
língua inglesa. O material didático-pedagógico foi elaborado de acordo com as Diretrizes
Curriculares da Educação Básica de Língua Estrangeira Moderna na qual estabelece que o
ensino de LEM deve ser um espaço onde se desenvolvam atividades significativas que explorem
diversos recursos. Os textos abordam temas que fazem parte do meio sociocultural no qual o
aluno está inserido. As unidades didáticas seguem os padrões de uma sequência didática e os
exercícios foram elaborados contemplando as capacidades de ação, linguística, linguísticodiscursiva.
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Título: Earth sweet Earth
Tema: Língua Estrangeira na relação interdisciplinar
Palavras-chave: Interdisciplinaridade, gênero textual reportagem, língua inglesa
Resumo: Percebendo a falta de estímulo por parte dos alunos do Colégio Estadual Coronel
Joaquim Pedro de Oliveira, sentiu-se a necessidade de buscar novas estratégias que possibilitem
ao aluno uma maior motivação em aprender a língua inglesa. Pois, a aprendizagem de uma
língua estrangeira, contribui para o processo educacional como um todo, indo muito além da
aquisição de um conjunto de habilidades linguísticas. Levando em consideração que "O trabalho
com a Língua Estrangeira Moderna fundamenta-se na diversidade de gêneros textuais" (PARANÁ,
2008, p.58) pretende-se abordar neste projeto uma proposta interdisciplinar por meio do trabalho
com gênero textual reportagem, escolhido por ser um gênero atual e de grande circulação na
sociedade, que pode ampliar o conhecimento do aluno em relação ao mundo, e desenvolver uma
visão crítica. As atividades serão desenvolvidas sobre o tema sustentabilidade, na qual o aluno
deverá identificar as características do gênero em estudo, e consequentemente adquirir novos
conhecimentos da língua-alvo.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: SANDRA AGUERA ALCOVA SILVA
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Etapa: Artigo
Título: O uso pedagógico da rede social EDMODO: Formação continuada de professores e a
socialização do conhecimento.
Tema: A Tecnologia e suas linguagens no Ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: : EDMODO, Formação, Tecnologia
Resumo: Este artigo foi elaborado como requisito parcial para a conclusão do Programa de
Desenvolvimento Educacional PDE-2014 e tem como função divulgar o resultado a partir da
implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica e as ações ocorridas no Grupo de Trabalho
em Rede (GTR). O uso pedagógico da rede social EDMODO: Formação continuada de
professores da educação básica da rede estadual de educação do Paraná, teve intenção de
oportunizar e propiciar a vivência dos professores de escola pública, não somente no uso
operacional das ferramentas tecnológicas do EDMODO, mas na reflexão crítica de sua integração
na prática pedagógica e permitiu ao professor a experiência em uma situação de aprendizagem
de construir e reconstruir sua prática com o uso dessas tecnologias e mídias.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: SANDRA AGUERA ALCOVA SILVA
Orientador: Deise Cristina de Lima Picanco - IES: UFPR
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Título: O uso pedagógico da rede social Edmodo: Formação continuada de professores e a
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Tema: : A Tecnologia e suas linguagens no Ensino de Língua Estrangeira Moderna
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Resumo: Nos últimos anos o uso das tecnologias pelos profissionais da rede pública de ensino
do Estado do Paraná, teve um crescimento acelerado, principalmente após a disponibilização dos
recursos como: TV Multimídia, Laboratórios do Paraná Digital e Proinfo, internet, entre outros,
além da oferta de cursos da formação continuada na modalidade a distância, nesta perspectiva,
capacitar os professores da rede de ensino, para que estes caminhem além das informações dos
conteúdos disciplinares, que se apropriem e incorporem o Edmodo em sua prática, com o
desenvolvimento de uma nova metodologia no uso desse recurso. O Edmodo é uma Plataforma
Social Privada e Gratuita para Educação muito parecida com o Facebook, mas desenvolvida para
fins educativos, ou seja, é uma rede social de aprendizagem voltada para professores, alunos e
escolas com acesso gratuito. Pode-se criar salas de aula de forma fácil, segura e colaborativa,
oferecendo uma plataforma em tempo real para interações, troca de ideias, compartilhamento de
conteúdo, acesso a tarefas/trabalhos de casa, notas e avisos da escola.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: SANDRA CARMEN CHITOLINA
Orientador: Eunice Pereira Guimaraes - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo

Título: Vocabulário e compreensão da leitura no gênero filme
Tema: Gêneros discursivos /gêneros /textuais,leitura,produção textual e oralidade em sala de aula
Palavras-chave: Vocabulário, Leitura, Filmes, Contexto,
Resumo: Este artigo tem como objetivo descrever o trabalho desenvolvido analisando as
intervenções realizadas numa sala de aula de 2ºano, Ensino Médio, sobre o uso de vocabulário
explícito como tentativa de melhorar a leitura e facilitar o aprendizado de Língua Estrangeira por
meio de trechos de filmes. As ações sugeridas foram realizadas no Colégio Estadual Castro Alves,
localizado em Pato Branco, Paraná. O uso de trechos de filmes para contextualizar situações
reais do cotidiano levaram a pesquisadora a concluir que houve enriquecimento na aquisição de
vocabulário, resultando em melhoria em leitura.
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Título: Trechos de Filmes para verificar se o uso de Vocabulário Mais Explícito ajuda na
Compreensão em leitura
Tema: Gêneros discursivos /gêneros /textuais,leitura,produção textual e oralidade em sala de aula
Palavras-chave: Vocabulário,Leitura,Contexto
Resumo: Verificar se a introdução de vocabulário de maneira mais explícita melhora a
compreensão em leitura em uma turma de 2º Ano do Ensino Médio, na Escola Estadual Castro
Alves, Pato Branco, Paraná, através de trechos de filmes. O trabalho será norteado pelas ideias
de Scaramucci, Schmitt e Nogueira que defendem o uso da aprendizagem direta de vocabulário a
partir de 1995 no Brasil. O estudo será demonstrado com uma pesquisa qualitativa, com quatro
unidades didáticas, onde o aluno poderá perceber as nuances de pronúncia, as gírias, os
diferentes sotaques, o contexto cultural, através de trechos específicos de alguns filmes, com
propósitos previamente estabelecidos no ensino de Língua Estrangeira, relacionando com
situações significativas da vida do aluno.
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Título: Relações identitárias na aulas de L.E.M. Diga não ao racismo
Tema: Dialógos curriculares com a Diversidade
Palavras-chave: Relações Identitárias, LEM Língua inglesa, Racismo,
Resumo: O presente estudo tem como objetivo problematizar a importância das relações
identitárias nas aulas de inglês, ampliando, desta forma, a perspectiva de variedades culturais, ou
seja, que não se perceba a cultura apenas como "evento cultural", mas sim que esta seja
relacionada à cidadania, sustentabilidade, patrimônio cultural e outros. Este estudo, caracterizado
pela temática das relações identitárias nas aulas de Língua Inglesa, busca analisar o uso da Lei
nº 10.639/2003, que obriga as escolas de ensino Fundamental e Médio a ensinar história da
cultura africana e afrodescendente. Entende-se que a escola precisa buscar um caminho para
aproximar educação e cultura, articulando várias formas neste processo de ensino-aprendizagem

de Língua Inglesa, trazendo impactos positivos efetivos na aprendizagem dos alunos. A
aprendizagem de Língua Inglesa tem por finalidade contribuir para o processo educacional como
um todo. A escola, que tem um papel fundamental na sociedade, deve ser o espaço para a
socialização de conhecimentos, tornando os alunos cidadãos críticos, atuantes e conhecedores
dos espaços nos quais estão inseridos.
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Resumo: Esta produção didático-pedagógica tem como objetivo principal, tornar o processo de
ensino-aprendizagem de Língua Inglesa mais dinâmica, significativa e eficaz, utilizando-se do
tema " Diga não ao Racismo", que certamente faz parte do cotidiano dos envolvidos no processo
educativo. A proposta visa contribuir para o processo educacional, despertando a curiosidade, o
respeito, e o interesse pela busca desse conhecimento, seguindo as orientações das Diretrizes
Curriculares (2008), o embasamento teórico a partir da concepção de Bakhtin (2011) e os
pressupostos da interculturalidade. Segundo as diretrizes curriculares do estado do Paraná, a
escola pública passou a atender um número maior de estudantes oriundos de classes populares.
Assim, torna-se imperativo que o ensino de Língua Estrangeira considere as relações
estabelecidas entre a língua estudada e a inclusão social, na busca da importância do papel das
línguas nas relações sociais e do reconhecimento da diversidade cultural. O presente trabalho
pretende aplicar o uso da Lei nº 10.639/2003, que obriga as escolas de Ensino Fundamental e
Médio a ensinarem história da cultura africana e afrodescendente. Este projeto contempla uma
parte dos alunos descendentes que estudam nas escolas públicas, onde a história e a cultura
afrodescendente têm pouco ou nenhum destaque, diferentemente da cultura europeia ou da
cultura americanizada, hoje utilizadas como adequado modelo cultural. O projeto situou-se dentro
de uma concepção de abordagem intercultural, tendo como objetivo principal conferir aos
aprendizes, cada vez mais autonomia, criatividade, e espírito critico, de modo a transformá-los no
personagem central das aulas.
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Título: Contribuições de Bakhtin e dos pressupostos da interculturalidade na produção de
material didático para EJA
Tema: Gêneros Discursivos
Palavras-chave: EJA, Bakhtin, interculturalidade
Resumo: A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade que necessita de material de apoio
diferenciado, que contemple o universo desses alunos. Esse material precisa ser condizente com
suas necessidades, aproveitando e respeitando os conhecimentos adquiridos de forma não
padrão. Este projeto visa à elaboração e aplicação de material didático, que terá como pano de

fundo as especificidades da educação de Educação de Jovens e Adultos, apoiando-se nos
estudos do Círculo de Bakhtin, por trazer uma concepção que privilegia o aspecto social da
linguagem e que dialoga com os pressupostos da interculturalidade, pois o processo de aquisição
de uma língua também implica conhecer a cultura do outro e entender sua história. A produção de
material será pautada nos gêneros discursivos que integram o universo social do aluno adulto,
trabalhando a língua não dissociada da leitura do mundo e valorizando o saber e a cultura do
aluno auxiliando para que ele se reconheça sujeito de sua historia.
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Título: Who are you? And what do you do for a living?
Tema: Gêneros Discursivos
Palavras-chave: EJA, documentos, trabalho
Resumo: Esta produção visa à elaboração de material didático que tem como premissa atender
às especificidades da Educação de Jovens e Adultos, apoiando-se nos estudos de Bakthin e nos
pressupostos da interculturalidade. A produção divide-se em duas partes. A primeira explora
informações pessoais e na segunda parte, a língua é trabalhada dentro do tema jobs, explorando
o contexto de trabalho no qual os alunos estão inseridos. As atividades são realizadas a partir de
gêneros discursivos que circulam no universo do aluno adulto e a língua é trabalhada de forma
contextualizada, fazendo conexão entre o conteúdo escolar e sua realidade, com o intuito de
tornar sua aprendizagem significativa.
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Etapa: Artigo
Título: Autobiografia: uma estratégia ao ensino de Língua Inglesa na Educação de Jovens e
Adultos
Tema: Gêneros Textuais
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, Autobiografia, Tecnologia, Aprendizagem,
Resumo: A globalização tem colocado as pessoas em um contato cada vez maior e mais
frequente com palavras e expressões escritas em língua estrangeira, especialmente a língua
inglesa, o que torna seu conhecimento e aprendizado uma necessidade cada vez mais eminente.
Ao pensar no desenvolvimento da oralidade, da leitura e da escrita no exercício da língua inglesa,
em alunos que frequentam a Educação de Jovens e Adultos - EJA, em escolas públicas,
frequentemente se percebe grande dificuldade entre os alunos. Logo, recai sobre os educadores
uma grande responsabilidade no que se refere à utilização de metodologias e recursos capazes
de tornar o processo educativo dinâmico e atraente. Nesse sentido, este artigo traz em seu
conteúdo os estudos realizados durante a participação no PDE - Programa de Desenvolvimento
Educacional, promovido pela SEED - Secretaria de Estado da Educação e teve o intuito de
contribuir com a melhoria do processo pedagógico, estimulando o desenvolvimento da oralidade,
da escrita e da leitura em língua inglesa.
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Título: AUTOBIOGRAFIA: UMA ESTRATÉGIA PARA O ENSINO DA LÍNGUA INGLESA NA
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Tema: Gêneros Textuais
Palavras-chave: Autobiografia, Comunicação, Ensino, Língua Inglesa, EJA,
Resumo: Este material didático-pedagógico tem por objetivo apresentar uma proposta de
trabalho com o gênero "autobiografia" viva e interativa, a ser aplicada a alunos do Ensino Médio
do CEEBJA. O intuito é levar o aluno a desenvolver a oralidade, escrita e leitura no exercício da
língua inglesa através de atividades orais e escritas que associam o uso das tecnologias da
informação e comunicação, tão presentes neste mundo globalizado. A escolha do gênero
autobiografia para o ensino de jovens e adultos se deu pelo fato de que estes, ao retornarem à
escola, trazem sua experiência de vida. Mediante as dificuldades encontradas no
desenvolvimento das práticas de leitura e escrita em língua inglesa e, com a oportunidade de
possibilitar ao estudante a valorização de si, de seu crescimento pessoal, do autoconhecimento. A
autobiografia em diálogo com falantes da língua, proposta neste material didático-pedagógico,
oportuniza aliar tais problemáticas ao trabalho em sala de aula, contribuindo para a melhoria do
discurso e da produção em língua inglesa do estudante de ensino médio de EJA .
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Etapa: Artigo
Título: O USO DAS FÁBULAS NO ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA
Tema: GÊNEROS DISCURSIVOS, GÊNEROS/TEXTUAIS, LEITURA, PRODUÇÃO TEXTUAL E
ORALIDADE EM SALA DE AULA
Palavras-chave: Ensino e aprendizagem de Língua Inglesa, Gênero textual, Fábulas,
Resumo: Este artigo é resultado de um projeto de implementação vinculado ao PDE-PR, que
teve por objetivo verificar as possibilidades de contribuição do gênero textual "Fábula" para o
ensino e aprendizagem de Língua Inglesa. O trabalho foi desenvolvido por meio da organização
de uma prática pedagógica, que teve como princípio norteador a integração entre ensino,
aprendizagem e o desenvolvimento do aluno, desencadeando nele uma atividade reflexiva e
crítica. A fábula, utilizada como recurso didático, é um gênero que pode contribuir ao educando,
fornecendo-lhe condições de ler, interpretar e compreender, principalmente a linguagem oral,
promover análise linguístico-discursiva e dos temas emergidos em seu conteúdo. O objetivo
destas ações foi realizar um trabalho focado na leitura crítica a partir do gênero fábula em língua
inglesa, visando a desenvolver as diferentes capacidades de linguagem dos alunos. Neste artigo,
apresentamos uma reflexão sobre o desenvolvimento dessas atividades.
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O USO DAS FÁBULAS NO ENSINO APRENDIZAGEM DE LINGUA INGLESA
Tema: GÊNEROS DISCURSIVOS, GÊNEROS/TEXTUAIS, LEITURA, PRODUÇÃO TEXTUAL E
ORALIDADE EM SALA DE AULA
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Resumo: O objetivo central do presente projeto é criar possibilidades de interação nas situações
de aprendizagem ocorridas nas aulas de Língua Inglesa, numa perspectiva bakhtiniana. A
pesquisa será de cunho qualitativa e interventiva, abrigada pelo Interacionismo sócio-discurvivo,
desenvolvida com alunos do 7º ano de uma escola pública de pequeno porte. Os dados serão
coletados no 1º semestre de 2015, utilizando-se os seguintes instrumentos: observação,
atividades previamente selecionadas, diário dos alunos e do professor. Com este projeto esperase desenvolver as capacidades de linguagem dos alunos preparando-os de maneira mais efetiva
para ler o mundo com mais criticidade.
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Etapa: Artigo
Título: O blog como mediador no ensino de Língua Inglesa para alunos do 9º ano
Tema: A Tecnologia e suas linguagens no Ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: TICs, Blog, Mediação, LEM,
Resumo: O presente artigo resulta da implementação de uma proposta de intervenção utilizando
um subsídio didático pedagógico mediado pelo uso das TICs para o ensino e aprendizagem da
língua inglesa no 9º ano. Os objetivos são inovar o ensino tradicional, incrementar a qualidade
desse ensino, incentivar alunos e professores a buscarem, com o auxílio da tecnologia,
ferramentas que contribuam para um maior conhecimento da língua inglesa. Para tanto, a criação
de um blog, ou seja, um diário virtual, foi o ponto culminante do projeto. Esse diário é composto
deum banco de atividades com o intuito de contribuir para uma maior interação entre os
interlocutores do ensino e aprendizagem. Os dados aqui apresentados e analisados foram
coletados por meio de observação em sala de aula e de aplicação de questionários investigativos
respondidos pelos alunos no início da implementação. A análise qualitativa e quantitativa dos
dados indica que os discentes têm acesso às tecnologias independentemente da classe social a
qual pertencem, mas não as utilizam como ferramenta de aprendizagem. Ao término da
implementação do projeto foi possível constatar que os alunos interagiram com o blog de forma
satisfatória, participando do processo e aprendendo de forma significativa e prazerosa.
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Título: TICs em LEM
Tema: A Tecnologia e suas linguagens no Ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: TICs, Blog, Mediação, LEM, Alunos
Resumo: Este projeto apresenta um subsídio didático pedagógico mediado pelo uso das TICs
para o ensino e aprendizagem da língua inglesa no 9º ano, tendo como objetivos inovar o ensino
tradicional, incrementar a qualidade deste ensino, incentivar alunos e professores a buscarem
com o auxílio da tecnologia ferramentas que contribuam para um maior conhecimento da língua
inglesa, e criar um Blog contendo um banco de atividades em língua inglesa que venha a
contribuir para uma maior interação entre os interlocutores do ensino e aprendizagem da língua
inglesa. O blog TICs em LEM será criado para mediar o conhecimento levando ao aluno a
interagir com professor e colegas sobre os conteúdos de LEM. Para tanto, é necessário buscar
alternativas inovadoras que funcionem como um suporte para um aprimorado ensino da língua
inglesa, quebrando paradigmas e descobrindo que, ao ensinar e aprender a língua inglesa,
utilizando a tecnologia como mediadora deste ensino e aprendizagem, ensinamos e aprendemos
percepções de mundo e maneiras de construir sentidos e significados.
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Etapa: Artigo
Título: Por meio de contos, incentivo ao hábito de leitura
Tema: Literatura: leitura de contos
Palavras-chave: Leitura, Hábito, leitura crítica, conto
Resumo: Nos dias atuais a prática da leitura está se tornando cada vez mais rara entre os
educandos, o que pode prejudicar seu desenvolvimento intelectual. Partindo do pressuposto que
o desenvolvimento do hábito de leitura é essencial na construção do conhecimento e no tornar-se
cidadão crítico em nossa sociedade e que a leitura em língua estrangeira é uma habilidade a ser
ensinada na escola, esse projeto tem como objetivo despertar o interesse do aluno pela leitura,
bem como desenvolver sua habilidade de leitura em língua espanhola, por meio do gênero conto.
A leitura de conto para o nosso aluno é relevante porque faz referência a uma narrativa breve e
fictícia, com um número reduzido de personagens e um argumento não demasiado complexo,
uma vez que entre as suas características destaca-se certa carência de recursos narrativos. A
metodologia dessa pesquisa se fundamenta nos estudos de Cagliari (1997), Freire (1999), Leffa
(1999), Bakhtin (1997), Harste (1985), Moita (1996), entre outros. Os resultados mostram que,
realmente, o gênero ficcional conto revelou-se uma importante ferramenta para o incentivo ao
hábito da leitura dos educandos público-alvo da nossa pesquisa. A leitura é uma habilidade a ser
ensinada, de modo a despertar nos alunos, não só o gosto e prazer pelo ato de ler, mas também
pelo desenvolvimento de uma leitura crítica que vai além de exercícios rasos de compreensão de
texto.
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Título: Por meio de contos, incentivo ao hábito de leitura
Tema: Literatura: leitura de contos
Palavras-chave: Leitura, Hábito, Leitura Crítica, Conto
Resumo: A leitura de conto para o aluno é relevante porque faz referência a uma narrativa breve
e fictícia, com um número reduzido de personagens e um argumento não demasiado complexo,
uma vez que entre as suas características destaca-se uma certa carência de recursos narrativos.
Para tanto, é essencial que o nosso aluno desenvolva o hábito de leitura, ato de extrema
importância na construção do conhecimento e no tornar-se cidadão crítico em nossa sociedade.
Desse modo, este projeto busca despertar o interesse do aluno pela leitura, bem como
desenvolver sua habilidade de leitura em língua espanhola, por meio do gênero conto. O projeto
será desenvolvido nas turmas do primeiro ano do CELEM, no Colégio Flauzina Dias Viégas EFM, no período noturno, consistindo nas seguintes etapas de atividades: explicação do gênero
conto para a turma, destacando a importância de se ter o hábito de leitura no dia a dia; leitura de
diferentes contos, sendo que, para cada conto, serão desenvolvidas atividades de pré, enquanto e
pós leitura; aplicação de atividades de compreensão e reflexão referentes aos textos trabalhados
de modo a desenvolver uma leitura crítica. A metodologia dessa pesquisa se fundamenta nos
estudos de Cagliari (1997), Freire (1999), Leffa (1999), Bakhtin (1997), Harste (1985), Moita
(1996), entre outros. Conclui-se que a leitura é uma habilidade a ser ensinada, de modo a
despertar nos alunos, não só o gosto e prazer ao ler, mas também pelo desenvolvimento de uma
leitura crítica que vai além de exercícios rasos de compreensão de TEXTO.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: SIMONE MARIA SCATAMBULO
Orientador: Liliam Cristina Marins Prieto - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: A LEGENDAGEM COMO RECURSO PEDAGÓGICO PARA A APRENDIZAGEM DE
LÍNGUA INGLESA NO ENSINO MÉDIO
Tema: A Tecnologia e suas linguagens no Ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Tecnologia, Legendagem, Educação, Era Digital, Língua Inglesa,
Resumo: No atual momento de digitalização, a educação está passando por um momento de
transformação e de inserção tecnológica. Isso sem falar nos alunos, que já nasceram rodeados
pela tecnologia, que é, para eles, algo naturalizado. Diante dessa realidade, os métodos e
recursos tradicionais de ensino precisam ser revistos para atender esses alunos nativos digitais,
pois o giz e o apagador parecem não ser suficientes. Como consequência, surge a necessidade
de preparar e conduzir aulas mais dinâmicas e, para isso, incluir a tecnologia e propor novas
metodologias são passos importantes para dialogar e construir conhecimentos com esse novo
perfil de alunos. Em virtude disso, este projeto desenvolvido por mim como parte do Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE) no ano de 2014 será contemplado neste artigo e se propôs a
utilizar um software (programa) de legendagem como recurso pedagógico para o desenvolvimento
de atividades no ensino de língua inglesa para o Ensino Médio, visando a formação crítica e
criativa a partir do contato que os alunos já têm com o gênero filme fora da sala de aula. A
implementação ocorreu no Colégio Estadual Paiçandu com o segundo ano do ensino médio.
Houve uma boa receptividade do projeto pelos alunos, apesar de enfrentar algumas dificuldades.
Por meio da utilização da tecnologia foi estabelecida uma comunicação eficiente com os alunos
do perfil digital, possibilitando um desenvolvimento cultural, crítico e criativo. Além disso, foi
possível atender um novo paradigma de conhecimento e as novas demandas educacionais
exigidas pela era digital e da informação, cujo foco é a formação integral do cidadão.
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Título: A legendagem como recurso pedagógico para a aprendizagem de língua inglesa no ensino
médio.
Tema: A Tecnologia e suas linguagens no Ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Tecnologia, Legendagem, Educação, Era digital, Língua Inglesa,
Resumo: No atual momento de digitalização, a educação está passando por um momento de
transformação e de inserção tecnológica. As escolas já podem contar com bibliotecas
informatizadas, registros de classe digitais e laboratórios de informática. Isso sem falar nos
alunos, que já nasceram rodeados pela tecnologia, que é, para eles, algo naturalizado. Diante
dessa realidade, os métodos e recursos tradicionais de ensino precisam ser revistos para atender
esses alunos nativos digitais, pois o giz e o apagador já não são suficientes. Como consequência,
surge a necessidade de preparar e conduzir aulas mais dinâmicas e, para isso, incluir a tecnologia
e propor novas metodologias são importantes para dialogar e construir conhecimentos com esse
novo perfil de alunos. Em virtude disso, este projeto PDE propõe utilizar um software (programa)
de legendagem como recurso pedagógico para o desenvolvimento de atividades no ensino de
língua inglesa para o Ensino Médio, visando a formação crítica e criativa a partir do contato que
os alunos já têm com o gênero filme fora da sala de aula.
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Título: O APRIMORAMENTO DA PRODUÇÃO ESCRITA E COMPREENSÃO DE TEXTOS EM
LÍNGUA INGLESA POR MEIO DO GÊNERO TEXTUAL NOTÍCIA
Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula
Palavras-chave: Notícia, Sequência Didática, Produção escrita,
Resumo: Este artigo apresenta e discute os principais resultados da implementação do Projeto
de Intervenção pedagógica realizada com alunos do 9º anos da Escola Estadual Graciliano
Ramos - Ensino Fundamental - Anos Finais, o qual teve como objetivo desenvolver uma proposta
pedagógica para o ensino de LI, a partir da metodologia da Sequência Didática, com o gênero
textual notícias, envolvendo atividades de leitura, oralidade, escrita e compreensão de textos. A
partir do desenvolvimento dessas atividades percebeu-se um avanço nas competências acima
citadas, pois os alunos demonstraram um melhor desempenho ao desenvolvê-las, participando e
se envolvendo durante todas as etapas do trabalho realizado.
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Título: Uma proposta para o aprimoramento da produção escrita e compreensão de textos em
Língua Inglesa por meio do gênero textual notícia.
Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula
Palavras-chave: Notícia, Sequência Didática, Compreensão de textos, Produção escrita,
Resumo: O cenário educacional contemporâneo tem mostrado que os professores das diversas
áreas do conhecimento têm enfrentado diversos desafios, dentre eles, o de despertar no aluno a
motivação pela aprendizagem. Neste contexto, estão as aulas de Língua Inglesa nas Escolas
Públicas, as quais apesar dos professores estarem sempre mostrando aos alunos a importância
de aprenderem esse idioma nos dias atuais, constantemente no espaço escolar nos deparamos
com alunos desmotivados e desinteressados na aprendizagem dos conteúdos dessa matéria,
muitas vezes alegando que o inglês é muito difícil e que não tem nenhuma utilidade na sua vida
prática. Diante disso, é que pensamos na produção de um material didático para ser desenvolvido
com uma turma do 9º ano do Escola Estadual Graciliano Ramos - Ensino Fundamental - Anos
Finais. Para tanto, serão propostas diversas atividades a partir do gênero notícia, utilizando a
metodologia da sequência didática, entre essas: leituras, interpretação, pesquisas, análise
linguística e produção escrita.
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Título: Gênero Textual Fábula e o desenvolvimento de estratégias de leitura em Língua Inglesa
Tema: Gêneros Discursivos: gêneros textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula.
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Resumo: O objetivo principal do presente artigo é apresentar os resultados do projeto intitulado
Gênero Textual Fábula e o desenvolvimento de estratégias de Leitura em Língua Inglesa, o
projeto que foi desenvolvido no Programa de Desenvolvimento Educacional PDE/2014 do Estado
do Paraná. O projeto foi aplicado em alunos do período vespertino, do sétimo ano do Ensino
Fundamental, do Colégio Estadual Paraíso do Norte "EFMP" - Paraná, por meio de atividades
diversificadas nas práticas de leitura, oralidade e escrita, com especial atenção à leitura. Os
resultados revelam que ocorrem uma aprendizagem mais significativa, quando no ensino da
língua inglesa se trabalha com gêneros textuais, nesse caso o gênero textual fábulas em salas de
aula e que as estratégias de leitura permitem a formação de leitores críticos e reflexivos. O gênero
fábula contribuiu para a aprendizagem e formação social dos alunos levando-os a serem mais
atuantes na sociedade em que estão inseridos.
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Título: Gênero Textual Fábula e o desenvolvimento de estratégias de leitura em Língua Inglesa
Tema: Gêneros Discursivos: gêneros textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula.
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Resumo: A prática da leitura tem sido motivo de preocupação e estudos para muitos professores
de língua inglesa atualmente. Por essa razão, este projeto pretende desenvolver estratégias de
leitura e compreensão de textos em língua inglesa por meio das fábulas, aos alunos do 7º ano do
Ensino Fundamental. Visto que, percebemos em nossas escolas poucas práticas pedagógicas
que destacam essa área com um envolvimento crítico para a plena formação de leitores. O
projeto encontra-se fundamentado no Interacionismo sociodiscursivo e serão propostas atividades
que contemplem a leitura, a escrita e a oralidade, realizadas por meio da sequência didática. Os
textos do gênero estudados refletirão sobre valores na sociedade, o conhecimento da diversidade
linguística e cultural com o objetivo de formar leitores atuantes na sociedade em que vivem.
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Título: O GÊNERO BIOGRAFIA NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA: FOCO NA HISTÓRIA DE
VIDA DE LÍDERES MUNDIAIS DA PAZ.
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Resumo: O presente trabalho se apoia no referencial teórico de Dolz e Schneuwly (2004) em
utilizar a sequência didática como instrumento para o ensino de gêneros textuais, já que estes
autores ancorados em Bakthin (1997) compreendem a linguagem como interação social. A
sequência didática proposta foi desenvolvida em torno do gênero biografia no ensino de língua
inglesa: foco na história de vida dos líderes mundiais da paz, para ser aplicado na educação de
Jovens e Adultos no ambiente da Educação Prisional da Penitenciária Estadual de Londrina (PEL
I). O objetivo geral do nosso trabalho é utilizar o gênero biografia, através de elaboração de
sequências didáticas, no sentido de promover o desenvolvimento da capacidade de linguagem
referente à leitura e escrita em língua inglesa na Educação de Jovens e Adultos.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: SIRLENE MADALENA BARROS
Orientador: Samantha Goncalves Mancini Ramos - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O GÊNERO BIOGRAFIA NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA: FOCO NA HISTÓRIA DE
VIDA DE LÍDERES MUNDIAIS DA PAZ.
Tema: Gêneros discursivos: gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula
Palavras-chave: Ensino, Gêneros Textuais, Biografia, Sequência Didática,
Resumo: O presente trabalho se apoia no referencial teórico de Dolz e Schneuwly (2004) em
utilizar a sequência didática como instrumento para o ensino de gêneros textuais, já que estes
autores ancorados em Bakthin (1997) compreendem a linguagem como interação social. A
sequência didática proposta foi desenvolvida em torno do gênero biografia no ensino de língua
inglesa: foco na história de vida dos líderes mundiais da paz, para ser aplicado na educação de
Jovens e Adultos no ambiente da Educação Prisional da Penitenciária Estadual de Londrina (PEL
I). O objetivo geral do nosso trabalho é utilizar o gênero biografia, através de elaboração de

sequências didáticas, no sentido de promover o desenvolvimento da capacidade de linguagem
referente à leitura e escrita em língua inglesa na Educação de Jovens e Adultos.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: SOLANGE TEREZINHA BRITES
Orientador: Samantha Goncalves Mancini Ramos - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: A Webquest no ensino de língua inglesa como proposta metodológica inovadora
Tema: Ensino de línguas estrangeiras - Língua Inglesa
Palavras-chave: Internet, Webquest, Pesquisa, Ensino e Aprendizagem, Ensino de Língua
Inglesa,
Resumo: A Internet pode ser considerada atualmente uma das ferramentas mais importantes no
processo de ensino e aprendizagem, uma vez que possibilita o acesso a uma diversidade de
informações. Porém, o professor tem o desafio de promover o uso consciente da mesma.
Considerando a importância dessa intervenção, o presente trabalho teve por objetivo introduzir
nas aulas de Língua Inglesa a utilização de webquest como metodologia significativa de ensino, a
qual visou possibilitar por meio de pesquisa, a investigação, o direcionamento e a organização
das informações coletadas. Proporcionou ainda ao aluno, desenvolver suas próprias ideias, por
meio da análise e da reflexão de dados e posteriormente, transformar estas informações em
conhecimento real. Em um primeiro momento, foi investigado a prática de pesquisa escolar dos
alunos sem a intervenção da Webquest. Posteriormente, foi observado o modo de como esta
ferramenta influenciou no processo de pesquisa dos mesmos e ainda, se contribuiu para uma
maior apropriação de conhecimentos em Língua Inglesa.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: SOLANGE TEREZINHA BRITES
Orientador: Samantha Goncalves Mancini Ramos - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Webquest: ferramenta de pesquisa orientada na internet no ensino e aprendizagem de
Língua Inglesa.
Tema: Ensino de línguas estrangeiras - Língua Inglesa
Palavras-chave: Webquest, Pesquisa, Internet, Atividades, Ensino de Língua Inglesa,
Resumo: A internet pode ser considerada atualmente uma das ferramentas mais importantes no
processo do ensino e aprendizagem, uma vez que possibilita o acesso a uma diversidade de
informações. Porém, o professor tem o desafio de promover o uso consciente dessa ferramenta.
Considerando a importância dessa intervenção, o presente trabalho tem por objetivo introduzir
nas aulas de Língua Inglesa a utilização de webquest como metodologia de ensino que possibilita
a investigação, o direcionamento e a organização das informações coletadas, motivando o aluno
a desenvolver suas próprias ideias por meio da análise e da reflexão de dados, levando-o a
transformar essas informações em conhecimento real. Em um primeiro momento, será
investigada a prática de pesquisa escolar dos alunos. Posteriormente, será investigado o modo
como a webquest influenciou na prática de pesquisas escolares desses alunos, bem como a
forma com que esta pode contribuir para a aprendizagem em Língua Inglesa.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: SONIA APARECIDA VOLTARELLI
Orientador: Samantha Goncalves Mancini Ramos - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: O Ensino - Aprendizagem de Língua Inglesa na Educação Básica: Foco no Gênero Textual
Música
Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula
Palavras-chave: Língua Inglesa, Gêneros Textuais, Música,
Resumo: Este artigo é parte integrante do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) da
Secretaria da Educação do Estado do Paraná e apresenta os resultados e reflexões suscitadas
durante a aplicação do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, a partir das atividades
sugeridas na Unidade Didá-tica, desenvolvida com alunos do 2º Ano Ensino Médio do Colégio
Estadual Padre Ângelo Casagran-de do município de Marilândia do Sul - PR, cujo suporte teórico
promove o estudo dos gêneros textu-ais como instrumentos de ensino e aprendizagem com
ênfase ao gênero oral música. Sabe-se que um dos desafios para a maioria dos educadores tem
sido o trabalho com a oralidade, uma vez que este item faz parte dos conteúdos estruturantes
exigidos pelas Diretrizes Curriculares Estaduais que propõem aos professores ajudar os alunos a
ampliarem seu domínio de uso das linguagens verbais e não verbais por meio do contato direto
com textos dos mais variados gêneros, orais ou escritos, en-gendrados pelas necessidades
humanas enquanto falantes do idioma. Dessa forma, ao trabalhar com gêneros textuais como
instrumento no ensino aprendizagem de línguas, mais especificamente de Língua Inglesa, o
professor estará proporcionando aos alunos maior compreensão sobre as práticas de leitura,
oralidade e escrita. Levando em consideração que as aulas de Língua Estrangeira se con-figuram
como espaços de interações entre professores e alunos e pelas representações e visões de
mundo que se revelam no dia-a-dia, este artigo pretende fornecer subsídios aos professores de
Lín-gua Inglesa, a fim de promover a aprendizagem do idioma por meio do gênero discursivo
música, com vistas à necessidade de articular

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: SONIA APARECIDA VOLTARELLI
Orientador: Samantha Goncalves Mancini Ramos - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O Ensino - Aprendizagem de Língua Inglesa na Educação Básica: Foco no Gênero Textual
Música
Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula
Palavras-chave: Língua Inglesa, Gêneros Textuais, Música,
Resumo: Esta Produção Didático Pedagógica é parte integrante do Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria da Educação do Estado do Paraná e a
presenta como suporte teórico o estudo dos gêneros textuais como instrumentos de ensino e
aprendizagem com ênfase ao gênero oral música. Um dos desafios para a maioria dos
educadores tem sido o trabalho com a oralidade, uma vez que este item faz parte dos conteúdos
estruturantes exigidos pelas Diretrizes Curriculares Estaduais que propõem aos professores
ajudar os alunos a ampliarem seu domínio de uso das linguagens verbais e não-verbais por meio
do contato direto com textos dos mais variados gêneros, orais ou escritos, engendrados pelas
necessidades humanas enquanto falantes do idioma. Dessa forma, ao trabalhar com gêneros
textuais como instrumento no ensino aprendizagem de línguas, mais especificamente de Língua
Inglesa, o professor estará proporcionando aos alunos e alunas a maior compreensão sobre as

práticas de leitura, oralidade e escrita. Levando em consideração que as aulas de Língua
Estrangeira se configuram como espaços de interações entre professores e alunos e pelas
representações e visões de mundo que se revelam no dia-a-dia, este material didático pedagógico
pretende promover a aprendizagem da Língua Inglesa por meio do gênero discursivo música a
partir da elaboração de uma Unidade Didática que servirá como suporte e apoio motivacional para
a aprendizagem dos alunos do 2º Ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Padre Ângelo
Casagrande, mediante a aplicação de conhecimentos teóricos a situações pedagógicas
concretas. Este Gênero foi escolhido por atrair e envolver a aprendizagem dos alunos.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: SONIA AURORA SEBBEN
Orientador: Ivete Pauluk - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de União d
Etapa: Artigo
Título: Gêneros textuais como recursos motivacionais e de aprendizagem de vocabulário em
Língua Inglesa
Tema: Gêneros Discursivos e Textuais, leitura, Produção Textual e Oralidade em sala de aula
Palavras-chave: Gêneros textuais, Materiais Autênticos, Vocabulário, Motivação,
Resumo: Este Projeto de Intervenção Pedagógica traz uma reflexão sobre os materiais
autênticos e os gêneros textuais como fundamentos norteadores para o desenvolvimento de
estratégias didáticas de ensino e aprendizagem da Língua Inglesa, propostos pelas Diretrizes
Curriculares da Educação Básica para o Ensino de Língua Estrangeira. Optamos pelos
fundamentos teóricos difundidos pela linha dos Gêneros Textuais e pela Abordagem Lexical para
a elucidação de conceitos que permeiam as práticas de ensino. Diante da desmotivação e da falta
de interesse de grande parte dos alunos em aprender uma segunda língua, este trabalho
procurou demonstrar que é possível estimular o interesse de alunos pela aprendizagem da LEM.
Em contrapartida, os materiais autênticos, definidos pela literatura concernente à aquisição de
línguas, mais especificamente, pela aquisição de vocabulário, foram selecionados de acordo com
as respostas dadas pelos alunos ao questionário que foi aplicado como pré-teste para descobrir
quais as preferências e, consequentemente, as relevâncias em relação ao uso de gêneros
textuais. Sendo assim, buscamos desenvolver a Intervenção Pedagógica baseada na descrição
dos interesses dos alunos em relação aos gêneros apontados por essa entrevista. A partir dos
resultados obtidos, desenvolveram-se atividades que conciliaram tanto os gêneros textuais quanto
os materiais autênticos que melhor dialogaram e refletiram os interesses pessoais e sociais da
maior parte dos alunos. Acreditamos que os resultados advindos destas estratégias serão
utilizados pelos professores de Línguas Estrangeiras para desenvolver a motivação, tanto no
ensino quanto na aprendizagem da sua disciplina.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: SONIA AURORA SEBBEN
Orientador: Ivete Pauluk - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de União d
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Gêneros textuais como recurso motivacional e de aprendizagem de vocabulário em Língua
Inglesa.
Tema: Gêneros Discursivos, Gêneros textuais, Leitura, Produção Textual e Oralidade em Sala de
aula.

Palavras-chave: Gêneros textuais, materiais autênticos, vocabulário, motivação
Resumo: Este Projeto de Intervenção Pedagógica pretende refletir sobre os materiais autênticos
e os gêneros textuais como fundamentos norteadores para o desenvolvimento de estratégias
didáticas de ensino e aprendizagem da Língua Inglesa, proposto pelas Diretrizes Curriculares da
Educação Básica para o Ensino de Língua Estrangeira. Optamos pelos fundamentos teóricos
difundidos pela linha dos Gêneros Textuais e pela Abordagem Lexical para a elucidação de
conceitos que permeiam as práticas de ensino. Diante da desmotivação e falta de interesse de
grande parte dos alunos em aprender uma segunda língua, este trabalho procurará demonstrar
que é possível estimular o interesse de alunos pela aprendizagem da LEM. Em contrapartida, os
materiais autênticos e gêneros textuais, definidos pela literatura concernente à aquisição de
línguas, mais especificamente, pela aquisição de vocabulário, foram selecionados de acordo com
a resposta dos alunos ao questionário aplicado como um pré-teste. Este questionário foi aplicado
no final do ano letivo do 9º ano para que houvesse tempo suficiente para a elaboração das
atividades. Sendo assim, buscamos desenvolver a Intervenção Pedagógica baseada na descrição
dos interesses e gostos dos alunos em relação aos gêneros apontados por esta entrevista. A
partir dos resultados desta entrevista, foram desenvolvidas atividades que possam conciliar tanto
os gêneros textuais quanto os materiais autênticos que melhor dialogam e reflitam os interesses
pessoais e sociais da maior parte dos alunos. Acreditamos que os resultados advindos destas
estratégias possam ser utilizados pelos professores de Línguas Estrangeiras para aumentar a
motivação, tanto do ensino quanto na aprendizagem da sua disciplina.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: SUELI RIBEIRO MARQUES BORDINI
Orientador: MICHELE SALLES EL KADRI - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: A UTILIZAÇÃO DO APARELHO CELULAR NAS AULAS DE INGLÊS: RELATOS DE UMA
EXPERIÊNCIA
Tema: A TECNOLOGIA E SUAS LINGUAGENS NO ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA
MODERNA
Palavras-chave: CELULAR,TECNOLOGIA,MOTIVAÇÃO,APRENDIZADO,INOVAÇÃO
Resumo: Esta pesquisa buscou investigar os impactos da inserção do celular nas aulas de língua
inglesa na motivação dos alunos. Utiliza o referencial teórico (AMORA, 2011; ARAÚJO, 2007;
COLL, 2014; COSTA, 2013; FAVA, 2012; FILÉ, 2011; FERREIRA, 2012; FREIRE E LEITE 2011;
MATEUS; BRITO, 2011; MORAN; MASSETO; BEHRENS, 2013; NORTON, 2014; PAIVA, 2010;
PRENSKY, 2006; XAVIER, 2014). Os dados foram coletados em uma turma de 6ª serie por meio
de questionário aberto e diário da professora-pesquisadora. Os resultados demonstram que a
empolgação e motivação dos alunos pôde ser evidenciada pelo meu diário e pela resposta dos
alunos no questionário: na análise do diário, a motivação está evidenciada (a) por vários trechos
que comprovam por meio de falas dos alunos que estavam empolgados e motivados com a
proposta; (b) pelo comprometimento dos alunos em não faltarem nas aulas e (c) pelo fato de
quererem continuar a atividade em casa. Já no questionário, a fala dos alunos também aponta
para respostas que nos permitem interpretar como sendo falas motivadas, pois estes: (a) relatam
que as aulas são mais divertidas, mais dinâmicas, mais interessantes e que aprendem muito mais
e (b) querem que o projeto dure o ano todo. Desse modo, concluo que o uso de aparelhos
celulares nas aulas de língua tem o potencial de: a) dar suporte a atividades significativas; b) ter
um ensino de língua voltado para as práticas sociais do uso da língua e c) engajar e motivar os
alunos.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: SUELI RIBEIRO MARQUES BORDINI
Orientador: MICHELE SALLES EL KADRI - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A UTILIZAÇÃO DO APARELHO CELULAR NAS AULAS DE INGLÊS TRABALHANDO
COM TEXTOS MULTIMODAIS
Tema: A TECNOLOGIA E SUAS LINGUAGENS NO ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA
MODERNA
Palavras-chave: TECNOLOGIA: APRENDIZAGEM, CELULARES, MULTIMODALIDADE,
INOVAÇÃO
Resumo: Levando-se em consideração que os aparelhos celulares estão inseridos na rotina
diária dos alunos e que a incorporação dos mesmos como auxiliares no processo de ensinoaprendizagem é urgente e necessária, o presente projeto propõe a sua utilização nas aulas de
língua inglesa. O aparelho celular está inserido nas atividades diárias dos alunos e oferece meios
para conduzir os mesmos na aquisição de aprendizagem através de seus diversos aplicativos.
Por meio da interatividade e conhecimento dos alunos no manuseio dos dispositivos móveis,
presume-se que existem possibilidades consideráveis para a aquisição de conhecimento e
motivação para a resolução de atividades propostas pelo professor. A inserção dos celulares
como suporte pedagógico é uma questão que deve ser considerada, já que o ensino precisa
acompanhar as mudanças ocorridas na sociedade e necessita ser dinâmico e motivador. A escola
precisa de uma mudança de postura diante do uso da tecnologia na educação. As diversas
funções que os aparelhos celulares disponibilizam permitem atividades criativas e envolventes
com textos multimodais, entre elas, acesso aos textos disponibilizados online, utilização dos
aplicativos de som, imagem, vídeo e comunicação instantânea, entre outros. Propor o uso de
celular como aliado no ensino-aprendizagem de língua inglesa de modo a aproximar as aulas com
a realidade dos alunos, motivando-os para a aprendizagem dessa língua, pode ser uma
metodologia eficaz e que deve ser utilizada como um recurso pedagógico.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: TEREZA CRISTINA MARQUES TOZZI
Orientador: ROSE MARIA BELIM MOTTER - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: A TECNOLOGIA COMO FERRAMENTA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA NO ENSINO DA
LÍNGUA INGLESA
Tema: A Tecnologia e suas linguagens no processo de Ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Tecnologia Digital, Ensino-aprendizagem, Língua Inglesa
Resumo: Este artigo tem o objetivo de relatar a experiência vivenciada durante a aplicação do
Projeto de Intervenção Pedagógica, do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE. Esta
ação teve como intenção de pesquisa a utilização da tecnologia como ferramenta mediadora nas
atividades de produção escrita em Língua Inglesa, com a finalidade de promover uma
aprendizagem significativa para o aluno. O trabalho de pesquisa que foi desenvolvido em dois
anos esteve voltado à motivação de alunos do nono (9º) ano do Ensino Fundamental da Rede
Pública de ensino. O trabalho se utilizou de Histórias em Quadrinhos on-line, a qual possibilita ao
aluno a produção escrita, dando-lhes maior incentivo e autonomia de aprendizagem, assim como
fornece-lhes meios de interagir de forma dinâmica via Internet.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: TEREZA CRISTINA MARQUES TOZZI
Orientador: ROSE MARIA BELIM MOTTER - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A TECNOLOGIA COMO FERRAMENTA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA NO ENSINO DA
LÍNGUA INGLESA
Tema: Tecnologia de Comunicação Digital, Histórias em Quadrinhos, Produção Escrita, Língua
Inglesa
Palavras-chave: Tecnologia de Comunicação Digital, Histórias em Quadrinhos, Produção Escrita,
Língua Inglesa
Resumo: Este projeto tem por objetivo estimular a produção escrita em Língua Inglesa, levando
em consideração que os alunos do 9º ano apresentam grande dificuldade no que tange a esta
habilidade. Sabendo que um dos fatores é a desmotivação, acredita-se que é possível
desenvolver uma ação prazerosa no ato da produção escrita em Língua Inglesa, através do
gênero História em quadrinhos - HQs - e de recursos tecnológicos digitais - dois grandes atrativos
para o público infanto-juvenil.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: TEREZA TOMAS RIBEIRO
Orientador: Sandra Maria Coelho de Souza Moser - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: O gênero textual biografia no ensino de língua inglesa: a formação social do aluno
Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: Gênero textual biografia, ensino e aprendizagem, língua inglesa ,
Resumo: Este Projeto tem como tema o estudo dos gêneros textuais no ensino de Língua
Inglesa, com base nas capacidades de linguagem, que envolvem as capacidades de ação,
discursiva e linguístico-discursivas. Trabalhando com gênero biografia, busca-se desenvolver e
expandir habilidades comunicativas de leitura, oralidade e escrita, por meio do estudo biográfico,
da médica missionária Zilda Arns. Dessa forma, o objetivo de trabalhar o gênero biográfico é por
acreditarmos estar contribuindo para a aprendizagem e ao mesmo tempo levar o aluno a
conhecer exemplos de pessoas que fizeram o bem para a sociedade, para que possam
construírem seus valores, sua identidade, valorizando a sua cultura e a cultura de outros povos.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: TEREZA TOMAS RIBEIRO
Orientador: Sandra Maria Coelho de Souza Moser - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O gênero textual biografia no ensino de língua inglesa: a formação social do aluno
Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: Educação, Gênero Textual, Biografia,

Resumo: Este projeto tem como tema o estudo dos gêneros textuais no ensino de Língua
Inglesa, com base nas capacidades de linguagem, que envolvem as capacidades de ação,
discursiva e linguístico-discursivas. Trabalhando com gênero biografia, busca-se desenvolver e
expandir habilidades comunicativas de leitura, oralidade e escrita, por meio da leitura do livro
biográfico, Zilda Arns "A Trajetória da Médica Missionária". Dessa forma, o objetivo de trabalhar o
gênero biográfico é por acreditarmos estar contribuindo para o ensino e aprendizagem de Língua
Inglesa de uma maneira mais significativa e ao mesmo tempo levar o aluno a conhecer exemplos
de pessoas que fizeram o bem para a sociedade.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: VALDENICE DOMINGUES FREIRE
Orientador: Aleksandra Marcela Piasecka-Till - IES: UFPR
Etapa: Artigo
Título: Jogos e Dinâmicas Educacionais
Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula
Palavras-chave: Educação, Língua Inglesa, Jogos e Dinâmicas,
Resumo: Os pontos relevantes nesta pesquisa aqui relatada foram buscar novas metodologias e
recursos para o ensino da língua inglesa, fazendo um estudo e uma reflexão sobre o uso de
dinâmicas e jogos que possam ser utilizados pelos professores para o ensino da língua inglesa,
contribuindo desta maneira para a aprendizagem do idioma em questão, de forma que este
processo torne-se significativo e prazeroso para os alunos. Pensou-se em motivá-los para a
aprendizagem do referido idioma, despertando neles o interesse, a criatividade e a autonomia
para a construção de seu próprio conhecimento. Portanto realizou-se um trabalho de intervenção
pedagógica, com estratégias inovadoras, o que estimulou o processo de aprendizagem. Estudouse e refletiu sobre a organização/confecção dos jogos, o trabalho individual e em grupo sobre o
uso de dinâmicas e jogos que foram utilizados pelos alunos e professores que participaram do
GTR para o ensino da língua inglesa, Por fim, buscou-se a melhoria do ensino dos alunos do 6º
ano do Ensino Fundamental concernente leitura, escrita e interpretação, apresentando sugestões
de mudanças na metodologia de ensino, identificando através dos estudos e pesquisas as
dificuldades encontradas no processo ensino-aprendizagem, propondo realizações de atividades
diferenciadas para melhorar o ensino-aprendizagem.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: VALDENICE DOMINGUES FREIRE
Orientador: Aleksandra Marcela Piasecka-Till - IES: UFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Jogos e Dinâmicas Educacionais
Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula
Palavras-chave: Jogos, Dinâmicas, Educação,
Resumo: A Unidade Didática intitulada "Jogos e Dinâmicas Educacionais", a ser desenvolvida
com os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. Pretende-se buscar novas metodologias e
recursos para o ensino da língua inglesa, que sirvam para motivar os alunos para a aprendizagem
do referido idioma, despertando neles o interesse, a criatividade e a autonomia para a construção
de seu próprio conhecimento. Portanto, é necessário realizar um trabalho de intervenção
pedagógica, com estratégias inovadoras para que aconteça o processo de aprendizagem.

Fazendo estudo, reflexão organização/confecção dos jogos, trabalho individual e em grupo sobre
o uso de dinâmicas e jogos que possam ser utilizados pelos alunos e professores para o ensino
da língua inglesa, contribuindo desta forma para a aprendizagem do idioma em questão, de forma
que este processo torne-se significativo e prazeroso para os alunos.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: VALTENOR HANG
Orientador: Larissa Giordani Schmitt - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: O Gênero notícia em inglês e sua influência nas Culturas locais.
Tema: Gêneros Discursivos, Leitura, Produção Textual e Oralidade em Sala de Aula.
Palavras-chave: Língua Inglesa, Aquisição de línguas, Gênero discursivo notícia, Poder, Senso
Crítico,
Resumo: O presente trabalho refere-se ao papel do gênero discursivo notícia e sua função
ideológica, visando à realização de atividades para além da decodificação linguística, um
elemento articulador no processo de ensino-aprendizagem. Este artigo apresenta um relato da
implementação pedagógica com alunos do 2º ano do Ensino Médio, do Colégio Estadual Mário de
Andrade, na cidade de Francisco Beltrão-PR e das atividades desenvolvidas no GTR (Grupo de
Trabalho em Rede), pelo AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), da SEED-PR (Secretaria de
Estado da Educação-PR). Este estudo teve como objetivo desenvolver a consciência crítica e as
habilidades envolvidas no processo de aquisição da língua inglesa, a língua franca da sociedade
contemporânea, enfatizando a leitura e a oralidade. Por conseguinte, buscou-se o
reconhecimento da diversidade linguística e cultural, reforçando o envolvimento discursivo numa
perspectiva emancipatória e de garantia da cidadania. Além disso, pretendeu-se colaborar na
formação de um cidadão ciente da possível influência das notícias no modo de pensar, sentir e
viver do indivíduo. Sendo o gênero discursivo notícia multitemático, ao se compor o corpus da
unidade didática, buscou-se selecionar veiculações ocorridas durante a Copa do Mundo de
Futebol/2014, sediada no Brasil. Dessa forma, a análise do discurso utilizando o gênero notícia foi
realizada e o ensino-aprendizagem do inglês implementado.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: VALTENOR HANG
Orientador: Larissa Giordani Schmitt - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O Gênero Notícia em Inglês e sua influência nas culturas locais
Tema: Gêneros Discursivos, Leitura, Produção textual e oralidade em sala de aula
Palavras-chave: Gênero discursivo notícia, língua franca, aquisição da língua inglesa, mundo
globalizado, exercício da cidadania
Resumo: A proposta do estudo do gênero discursivo notícia em inglês no ensino da língua
inglesa e sua influência ideológica justifica-se, considerando a presença da língua Inglesa (LI) no
mundo contemporâneo, bem como seu papel nos diversos setores da sociedade; vemos como
necessário um estudo que possa fundamentar o conceito desta língua enquanto língua franca,
sua importância no uso das mídias, especialmente quando à veiculação de notícias no contexto
de um mundo globalizado. Inseridos neste tempo histórico, entendemos como pressuposto para o
exercício da cidadania, a aquisição da LI, pois é através dela que podemos efetivar uma maior

interação com nossos semelhantes; assim como, ao usar o inglês, temos maiores recursos de
acesso a informações e ao conhecimento. Entendemos ser esta uma das formas de aproximar o
aluno da leitura em língua estrangeira, no caso em Inglês, bem como trabalhar com a oralidade
em sala de aula através do gênero discursivo notícia, com seu papel informativo e manipulador,
algo que já lhe é conhecido; tomando-o como ferramenta principal de ensino de LI para os alunos
do ensino médio, possibilitando um maior envolvimento com a linguagem. A leitura, bem como a
escrita e interpretação por meio do gênero notícia, precisa estar presente nas aulas de língua
inglesa para que os alunos adolescentes, nesta etapa de suas vidas, possam ter acesso a este
gênero. Levar para a sala de aula notícias em inglês na forma falada, em vídeo, escrita e demais
formas, para desenvolver o senso crítico e através do processo de ensino-aprendizagem produzir
os conhecimentos necessários ao uso da língua inglesa.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: VANIA MARIA CENCI STEDILE
Orientador: KARINE MARIELLY ROCHA DA CUNHA - IES: UFPR
Etapa: Artigo
Título: O bullying e seu impacto para o ensino-aprendizagem da língua inglesa
Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula
Palavras-chave: Ensino-aprendizagem de língua inglesa, Letramento crítico
Resumo: O presente artigo tem o intuito de refletir sobre a problemática do bullying no ensino
médio e seu impacto no ensino aprendizagem da Língua Inglesa. Diariamente percebemos
atitudes de desrespeito e preconceito entre os alunos, denunciando claramente a presença do
bullying na escola e principalmente nas aulas de inglês. Este comportamento tem características
humilhantes, causando nas vítimas, um efeito devastador; principalmente porque atinge a
autoestima do adolescente e interfere diretamente no rendimento escolar. Diante disso, faz-se
necessário intervir de alguma forma. Com ações pedagógicas baseadas no Letramento Crítico,
este projeto veio conscientizar nossos alunos sobre a existência e as consequências do bullying
com o intuito de amenizar problemas existentes e prevenindo casos futuros.Foi desenvolvido com
todos os alunos do Ensino Médio do Colégio Estadual Guaíra onde foram realizadas várias
atividades envolvendo leitura, interpretação, percepção da realidade, construção e reconstrução
de conceitos, reflexão, e produção oral e escrita.
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Professor PDE: VANIA MARIA CENCI STEDILE
Orientador: KARINE MARIELLY ROCHA DA CUNHA - IES: UFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O bullying e seu impacto para o ensino-aprendizagem da língua inglesa
Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula
Palavras-chave: bullying, respeito, consequências
Resumo: Este trabalho tem o intuito de refletir sobre a problemática do bullying no ensino médio
e seu impacto no ensino aprendizagem da língua Inglesa. Atitudes de desrespeito e preconceito
são características humilhantes deste fenômeno, causando nas vítimas, um efeito devastador;
principalmente porque atingem a autoestima do adolescente e interferem diretamente no
rendimento escolar. Com ações pedagógicas baseadas no Letramento Crítico, objetivamos
conscientizar nossos alunos sobre as consequências do bullying, amenizando problemas

existentes e prevenindo casos futuros. A produção didático-pedagógica está em forma de unidade
didática distribuída em cinco aulas. São atividades que envolvem leitura, interpretação, percepção
da realidade, construção de conceitos, reflexão, e produção oral e escrita.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: VANIA REGINA ZANETTI MANOSSO
Orientador: CLAUDIA CRISTINA FERREIRA - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: INFOGRAFIA: ENSINO E APRENDIZAGEM NA ERA DA IMAGEM
Tema: Relações interdisciplinares no trabalho com a Língua Estrangeira;desenvolvimento da
interdisciplinaridade através da abordagem de gêneros textuais
Palavras-chave: Processo de ensino e aprendizagem de espanhol, Gêneros textuais, Infografia,
Resumo: Evidencia-se que os gêneros textuais vêm sendo recorrentes no âmbito educacional
(BRASIL, 1998, 2011; MARCUSCHI, 2002, 2012; CRISTOVÃO; NASCIMENTO, 2004, 2012;
BEZERRA, 2010; LOPES-ROSSI, 2012), por isso este trabalho propõe o estudo das
características do gênero infográfico e da elaboração de um modelo didático baseado nas
concepções de Bronckart (2006), com o intuito de contribuir para o processo de ensino e
aprendizagem de espanhol. Ressaltamos que a elaboração da sequência didática, que versa
sobre o tema trânsito, pauta-se nos preceitos teóricos desenvolvidos por Dolz e Schenewly
(2004). Advogamos pela inserção de infográficos no ensino, visto que além de trabalhar com
conteúdos linguísticos em contexto, incitam o aluno a ler, interpretar e refletir de forma lúdica,
dinâmica e significativa.
Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: VANIA REGINA ZANETTI MANOSSO
Orientador: CLAUDIA CRISTINA FERREIRA - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Infográfico: Ensino e aprendizagem na era da imagem
Tema: Relações interdisciplinares no trabalho com a Língua Estrangeira;desenvolvimento da
interdisciplinaridade através da abordagem de gêneros
Palavras-chave: Processo de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras,Gêneros textuais,
Infográficos,,
Resumo: Podemos observar que os gêneros textuais têm permeado o ensino de línguas
estrangeiras no cenário educacional do Paraná, conforme sugestão das Diretrizes Curriculares da
Educação Básica (DCE). Neste sentido, esta proposta de comunicação visa a evidenciar
características do gênero infográfico (CAIXETA, 2005; NÖTH; SANTAELLA, 2012; SANTAELLA,
2012), bem como propor a elaboração de um modelo didático baseado nas concepções de
Bronckart (2006), Cristóvão (2007), Machado (2009) e Marcuschi (2002), com o intuito de
contribuir para o desenvolvimento do ensino. Devido ao contexto escolar (Ensino Médio) no qual
atuamos em Arapongas, optamos por abordar o tema trânsito na sequência didática, que é
permeada pelos preceitos teóricos apregoados por Dolz e Schenewly (2004). Pelo fato de os
infográficos serem textos híbridos, pois associam texto verbal e não verbal, esperamos fomentar a
leitura e a curiosidade por se aproximar desse gênero objetivo e lúdico, que pode ser um recurso
útil para diversificar as aulas, motivar alunos e aprofundar conhecimentos linguísticos e culturais,
tendo a reflexão e a criticidade como pano de fundo.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: VENIRA MARIA DA SILVA MANZATTI
Orientador: Geniane Diamante Ferreira Ferreira - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: Análise comprativa entre o conto "Tell Tale Heart"- Edgar Allan Poe- e o quadro "O Grito"
-Edvard Munch
Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: O Coração Delator, O Grito, Gêneros textuais, Símbolos,
Resumo: Este trabalho se propôs a analisar comparativamente o conto "O Coração Delator" de
Edgar Allan Poe e a tela "O Grito" de E. Munch, com alunos do 2º ano do Ensino Médio do
Colégio Vercindes Gerotto do Reis, na cidade de Paiçandu - PR. O projeto é baseado nos estudos
de Bakthin a respeito dos gêneros do discurso, tendo como foco, entre outros, desenvolver
estratégias para a leitura e a escrita em língua Inglesa, estudar as características do gênero
textual "conto fantástico", os símbolos literários, discutir os possíveis temas abordados e
relacionar tais questões à tela "O Grito". Posteriormente, foram lidos e produzidos textos em
língua inglesa. Além disso, este projeto teve também como objetivo comparar a vida de Allan Poe
à de Edvard Munch, com a finalidade de, a partir dos conflitos apresentados, criar possibilidades
para que os alunos busquem entender a si mesmos e descobrir que a literatura tem um papel
importante neste processo.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: VENIRA MARIA DA SILVA MANZATTI
Orientador: Geniane Diamante Ferreira Ferreira - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Análise comprativa entre o conto "Tell Tale Heart"- Edgar Allan Poe- e o quadro "O Grito"
-Edvard Munch
Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: The Tell Tale Heart, O Grito, Gêneros textuais, Símbolos
Resumo: Este trabalho se propõe a analisar comparativamente o conto "The Tell Tale Heart" de
Edgar Allan Poe e a tela "O Grito" de E. Munch, com alunos do 2º ano do Ensino Médio do
Colégio Vercindes Gerotto do Reis, na cidade de Paiçandu - PR. O projeto será baseado nos
estudos de Bakthin a respeito dos gêneros do discurso, tendo como foco, entre outros,
desenvolver estratégias para a leitura e a escrita em língua Inglesa, estudar as características do
gênero textual "conto fantástico", os símbolos literários, discutir os possíveis temas abordados e
relacionar tais questões à tela "O Grito". Posteriormente,serão lidos e produzidos textos em língua
inglesa. Além disso, este projeto tem também como objetivo comparar a vida de Allan Poe à de
Edvard Munch, pintor do quadro "O grito", com a finalidade de, a partir dos conflitos apresentados,
criar possibilidades para que os alunos busquem entender a si mesmos e descobrir que a
literatura tem um papel importante neste processo.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: VERA LUCIA NATEL
Orientador: Rodrigo Augusto Kovalski - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: A MOTIVAÇÃO DA LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA PARA OS ALUNOS DO ENSINO
MÉDIO NO SUCESSO PROFISSIONAL
Tema: Língua Estrangeira na relação interdisciplinar
Palavras-chave: Motivação, Incentivo, Ensino, Aprendizagem,
Resumo: O fator relevante denominado de motivação vem sendo assunto de discussões entre
vários estudiosos na área da Linguística Aplicada no que diz respeito a aprendizagem de Língua
Estrangeira, devido ao seu poder de influenciar o comportamento dos educandos, incentivando-os
com textos, músicas, humor, imagens (fotos e vídeos), para despertar o interesse pela Língua.
Este Artigo tem como objetivorelatar o resultado do Projeto aplicadona 4ª Série A - Formação de
Docentes, na disciplina de Língua Inglesa através da motivação, para fazer com que os alunos
sejam capazes de compreenderem o que leem e o que ouvem em Inglês através da música,
diálogos, textos cômicos, estimulando sua participação e o desejo de estudar a Língua
Estrangeira, contribuindoassim para o processo de ensino-aprendizagem. Acredita-se que por
meio dostermos citados acima, as aulas de Inglês ganham um novo enfoque que levará os
educandos a participarem e se interessarem pela Língua como meio de interação social, de
compreensão e de crescimento cultural e profissional. Para tal, utilizamos como suporte teórico
assuntos que vieram ao encontro do interesse dos alunos, propiciando bons resultados para que
eles sigam em frente motivados e conscientes da importância de falar a Língua Inglesa, como foi
observado no resultado final do Projeto.
Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: VERA LUCIA NATEL
Orientador: Rodrigo Augusto Kovalski - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A MOTIVAÇÃO DA LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA PARA OS ALUNOS DO ENSINO
MÉDIO NO SUCESSO PROFISSIONAL
Tema: Língua Estrangeira na relação interdisciplinar
Palavras-chave: Motivação, alunos, Ensino Médio, Prática Pedagógica
Resumo: A motivação é um elemento essencial para o desenvolvimento do ser humano. Sem
motivação é muito mais difícil cumprir algumas tarefas. É muito importante ser motivado para
estudar, para fazer exercícios físicos, para trabalhar, para alcançarmos o "melhor" que é esse
sucesso pessoal e profissional, pois nossa vida depende sempre de motivação, pois esta mostra
sempre um caminho mais fácil para nós pensarmos positivo, vencer nossos medos e aumentar
nossa confiança, que nos proporcionará alcançar o sucesso pessoal e profissional que tanto
desejamos. A escola deve ser um espaço que motive e não somente que se ocupe em transmitir
conteúdos. Para que isso ocorra, o professor precisa estar motivado para propor atividades que
os alunos tenham condições de realizar e que despertem a curiosidade deles e os faça avançar. É
necessário levá-los a enfrentar desafios, a fazer perguntas e procurar respostas. Assim, espera-se
que este projeto com o tema Motivação no ensino de língua estrangeira contribua com uma forma
de reflexão a respeito da seleção, elaboração e uso de materiais didáticos de ensino, ou seja, das
especificidades da Língua Inglesa como Língua Estrangeira, e com ele havendo uma reflexão das
práticas de interação, como práticas ativas de ação e não apenas discursos idôneos e distantes
de uma realidade imanente a todos dentro da esfera educacional.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: VERLAINE MARI SIUNITI
Orientador: Alba Krishna Topan Feldman - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: O ENSINO DA LÍNGUA INGLESA POR MEIO DO GÊNERO MÚSICA
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino
Palavras-chave: Música, Língua Inglesa, Ensino,
Resumo: O artigo que segue é resultado do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) e
apresenta uma proposta educacional em que se almeja instrumentalizar as habilidades de leitura
e compreensão textual, de forma a despertar o interesse do adolescente pela língua inglesa a
partir do gênero música. A proposta foi elaborada de acordo com as orientações das Diretrizes
Curriculares da Educação Básica do Paraná juntamente com a Universidade Estadual de Maringá
(UEM) e aplicada em um Colégio Estadual, situado no município de Astorga, com alunos do 1º
ano do Ensino Médio. O embasamento da pesquisa será através de autores renomados que
tratam do tema apresentado. A utilização da música desperta e motiva o adolescente a ter
subsídios para superação dos problemas no que se refere ao ensino/aprendizagem da Língua
Estrangeira Moderna.
Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: VERLAINE MARI SIUNITI
Orientador: Alba Krishna Topan Feldman - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O ensino da língua inglesa por meio do gênero música
Tema: Tecnologia e suas linguagen
Palavras-chave: Tecnologia,Música,Ensino
Resumo: O objetivo do meu projeto é instrumentalizar as habilidades de leitura e compreensão
textual, de forma a despertar o interesse do adolescente pela língua inglesa a partir do gênero
música. Na atualidade vivenciamos um momento em que a educação está se reformulando, pois
a sociedade capitalista chegou num estágio que não requer apenas sujeitos que saibam apenas
ler e escrever mas sim indivíduos capazes de se adaptarem às mudanças que a tecnologia
proporciona, que tenham criatividade e, principalmente, que saibam trabalhar em equipe. Este
projeto torna-se viável, pois está voltado plenamente para realizar suas atividades unindo a
prática com a teoria.A utilização da música despertará e motivará o adolescente ater subsídios
para superação dos problemas no que se refere ao ensino/aprendizagem da língua estrangeira
moderna. O projeto se desenvolverá em um Colégio Estadual, situado no município de Astorga,
no ensino médio objetivando através da música promover o aprendizado da língua inglesa.
Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: VERONICA REGINA FERRARI
Orientador: Soraia Teixeira Sonsin - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo
Mourão
Etapa: Artigo
Título: O GÊNERO TEXTUAL LETRA DE MÚSICA E SUA IMPORTÂNCIA PARA O ENSINO E
APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA NA ESCOLA PÚBLICA

Tema: GÊNEROS DISCURSIVOS, GÊNEROS/TEXTUAIS, LEITURA, PRODUÇÃO TEXTUAL E
ORALIDADE EM SALA DE AULA
Palavras-chave: Gênero textual, Letra de música, Língua Inglesa, Ensino e aprendizagem
Resumo: Este artigo apresenta reflexões teórico-práticas sobre o processo de ensino e
aprendizagem da Língua Inglesa (LI), tendo o gênero textual letra de música como objeto de
estudo. A pesquisa é resultante da Implementação Didático-Pedagógica (IDP) desenvolvida junto
ao Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), da Secretaria de Estado da Educação do
Paraná (SEED) com alunos de um 7º Ano do Ensino Fundamental, do Colégio Estadual Monteiro
Lobato - Ensino Fundamental, Médio e Profissional com idade média de 12 anos. A pesquisa foi
de cunho qualitativo, com procedimentos técnicos coerentes com a pesquisa-ação. A linha de
estudo com gêneros discursivos, gêneros textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala
de aula. As técnicas de oralidade, leitura e escrita, foram pautadas nas seguintes atividades: a)
pre-reading: antes da leitura; b) listening: compreensão auditiva; c) reading comprehension:
compreensão do texto da letra da música para entender as ideias e intenção do autor; d)
grammar/vocabulary para compreensão das estruturas gramaticais e ampliação do vocabulário; e)
post reading para auxiliar a compreensão/interpretação e exploração do conteúdo em
conformidade com as experiências dos alunos. Os objetivos buscados foram alcançados, pois o
trabalho desenvolvido contribuiu para subsidiar a aprendizagem dos alunos pela LI como prática
discursiva, a partir do gênero textual letra de música; mobilizou os conhecimentos prévios:
linguísticos, textuais e de mundo, para a construção dos (possíveis) sentidos do texto, auxiliando
no reconhecimento dos elementos constitutivos do gênero textual letra de música.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: VERONICA REGINA FERRARI
Orientador: Soraia Teixeira Sonsin - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo
Mourão
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O gênero textual letra de música e sua importância para o ensino e aprendizagem de
língua inglesa na escola pública
Tema: GÊNEROS DISCURSIVOS, GÊNEROS/TEXTUAIS, LEITURA, PRODUÇÃO TEXTUAL E
ORALIDADE EM SALA DE AULA
Palavras-chave: Gênero textual Letra de Música, Ensino e aprendizagem, Língua Inglesa,
Resumo: Considerando-se que os alunos convivem com um mundo imerso quando em contato
com uma letra de música, cabe aos professores de LI o papel também de utilizar tal ferramenta
como recurso pedagógico para estimular a aprendizagem de tal língua. Por meio de organização
de uma prática pedagógica, que tenha como princípio norteador a integração entre ensino,
aprendizagem e desenvolvimento, de maneira que as ações do ensino possam desencadear uma
atividade reflexiva e crítica. A letra de música utilizada como recurso didático, é um gênero que
pode contribuir ao educando condições de ler, interpretar e compreender principalmente a
linguagem oral, promover análise linguístico-discursiva e dos temas emergidos em seu conteúdo.
Desta forma, a motivação para explorar o gênero textual letra de música nas aulas de LI no
Ensino Fundamental decorre da importância de ofertar aos alunos um universo referencial que
contribua para o processo de ensino e aprendizagem da LI voltado para os interesses do
cotidiano de cada aluno. A metodologia a ser utilizada envolve oralidade, leitura, interpretação,
compreensão, apresentação de videoclipes, a partir do uso de tecnologias e materiais didáticos
voltados para uma prática com o Gênero Textual Letra de Música e com técnicas de leitura.

Disciplina / Área: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Professor PDE: VERONICE DE JESUS CARLI DE SOUZA
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Etapa: Artigo
Título: A utilização de jogos didáticos nas aulas de língua inglesa
Tema: Gêneros discursivos: gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula
Palavras-chave: Ensino de língua inglesa, Gênero textual fábulas, Jogos didáticos,
Resumo: Este artigo faz parte do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE -, cujo
objetivo é pesquisar, estudar e utilizar diferentes recursos didáticos destinados ao ensino de
língua inglesa de uma sexta série do ensino fundamental da Escola Estadual Humberto de
Alencar Castelo Branco, do município de Jesuítas. É consenso entre os autores dessa área, que
utilizar diversos gêneros de textos é se apropriar de atos comunicativos e sociais com vias à
possibilidade de emitir opiniões, argumentos para defender suas opiniões com relevância, bem
como, se desenvolver como cidadão, ciente de seus direitos e deveres na sociedade. Dessa
forma, selecionou-se o gênero textual Fábula e jogo didático para desenvolver o ensino de língua
inglesa. As narrativas curtas e bem próximas da realidade possibilitam uma compreensão do texto
como um todo, sem, no entanto, perder a autenticidade e significado e, o gênero em foco,
também permite analogias com certas características e atitudes humanas apresentadas com
humor, crítica, ironia, solidariedade, respeito, ética, ou seja, um conjunto de valores, reconhecidos
como importante instrumento didático a serem compreendidos e utilizados na convivência diária,
não apenas no ambiente escolar, mas em todas as esferas da sociedade.
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Título: A Utilização de Jogos Didáticos nas Aulas de Língua Inglesa
Tema: Gêneros discursivos: gêneros/textuais,leitura, produção textual e oralidade em sala de aula
Palavras-chave: Ensino de língua inglesa, Gênero textual fábula, Jogos didáticos,
Resumo: Nesta Unidade Didática o objetivo principal é utilizar o jogo didático e o gênero fábula
para desenvolver jogos didáticos e atividades orais e escritas, destinados ao ensino de língua
inglesa de uma sexta série do ensino fundamental da Escola Humberto de Alencar Castelo
Branco, do município de Jesuítas. È consenso entre os pesquisadores do tema que, ensinar,
utilizando diversos gêneros de textos é a possibilidade de aprender adequadamente a linguagem
na escrita e na expressão oral, e assim, emitir opiniões, argumentos para defender seus pontos
de vista com relevância, e, assim, contribuir para uma consciência de cidadão que sabe seu papel
na sociedade, consciente de seus direitos e deveres. Dessa forma selecionou-se o gênero textual
Fábula e atividades como jogos didáticos para suscitar também, reflexões acerca de ética e
valores nas aulas de língua inglesa, contribuindo para uma consciência de cidadão que sabe seu
papel na sociedade, consciente de seus direitos e deveres.
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Etapa: Artigo
Título: O USO DO GÊNERO E-MAIL NAS AULAS DE LEM- INGLÊS
Tema: A tecnologia e suas Linguagens no ensino da Língua Estrangeira Moderna.
Palavras-chave: Gênero Textual, Tecnologias, Produção Textual
Resumo: A sensibilização no reconhecimento e uso do gênero e-mail na disciplina de LEM inglês foi a mola mestra deste trabalho. Aos alunos pesquisados coube a participação em todas
as atividades propostas no caderno pedagógico. As atividades sempre estavam ancoradas na
temática escolhida: a obra "A Megera Domada" de William Shakespeare, adaptada no filme "As
dez coisas que odeio em você" - Estados Unidos, 1999. Mas, em pleno século XXI, por que o
gênero e-mail merece destaque? Uma suposição teria sido a de que a pesquisadora, percebendo
que formandos de um curso técnico - curso que lhes encaminha para o mercado de trabalho - não
dominavam uma ferramenta muito útil e comum, necessária ao desenvolvimento de sua profissão,
buscou esta sensibilização dos alunos para o uso do gênero e-mail como forma de comunicação
e avaliação das atividades desenvolvidas dentro do caderno pedagógico elaborado pela
professora pesquisadora.
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Título: O USO DO GÊNERO E-MAIL NAS AULAS DE LEM-INGLÊS
Tema: A tecnologia e suas linguagens no Ensino da Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Gênero Textual, Tecnologias, Produção Textual
Resumo: Este caderno pedagógico é parte integrante do projeto de ação cujo objetivo é
sensibilizar os alunos de ensino médio técnico em administração para o reconhecimento e uso do
gênero e-mail na disciplina de LEM - inglês. Está em consonância com as Diretrizes Curriculares
do Estado para a disciplina em questão. Justifica-se pois neste século XXI as novas tecnologias
nos dão, finalmente, os instrumentos para concretizar uma pedagogia humanista, da pesquisa, da
criação, que levam a uma individualização e a uma interação muito grande com os alunos.
Logicamente, o que conta não é a tecnologia em si, mas sua relação com a cultura e com o
conhecimento, a fim de proporcionar uma aprendizagem que liberta. A escola do século XXI tem
que ser diferente da antiga: é preciso atender a diversidade social e cultural das crianças,
adolescentes e jovens de hoje, proporcionando sua inclusão pela escola, bem como reconstruir os
laços entre escola e sociedade e criar uma trama de possibilidades educativas. As mudanças que
as tecnologias de comunicação exercem nas funções de professor favorecem seu papel de
mediador, "um estimulador da curiosidade do aluno por querer conhecer, por pesquisar, por
buscar informação mais relevante". A proposta deste trabalho fundamenta-se na utilização das
mais diversas tecnologias para o trabalho com diversos gêneros textuais, reconhecimento e
produção dos mesmos. Esse caderno possui cinco unidades tendo as mesmas semelhante
temática. As unidades trabalham diversos gêneros textuais com propostas de atividades e
exercícios diversos.
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Etapa: Artigo
Título: Música como ferramenta pedagógica na exploração do conhecimento da cultura e da
língua inglesa
Tema: Gêneros discursivos nas práticas de leitura, escrita e oralidade, no ensino de Língua
Estrangeira Moderna, os gêneros literários: vozes sociais e a representação dos sujeitos
Palavras-chave: Língua Inglesa, Gênero Música, Sequência Didática
Resumo: O ponto de partida desse trabalho foi a constatação da necessidade de promover a
motivação da aprendizagem da Língua Inglesa dos alunos do Colégio Estadual Julia Wanderley,
1º ano do Ensino Médio, em Jaboti. Na contramão desse desinteresse, sempre foi possível
perceber o fascínio que a música exercia sobre a comunidade escolar do espaço escolar
mencionado. Ensinar a língua utilizando a música pareceu, desde a concepção da ideia, a melhor
maneira de superar as dificuldades diagnosticadas. Diante desse cenário, desenvolvemos uma
sequência didática (DOLZ, SCHNEUWLY, 2004) tendo o gênero música como instrumento
norteador. A sequência didática foi implementada ao longo do Programa de Desenvolvimento
Educacional, PDE 2014/2015, comprovando ser eficaz uma vez que contribuiu para uma
aprendizagem da língua inglesa significativa.
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Título: MÚSICA COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NA EXPLORAÇÃO DO CONHECIMENTO
DA LÍNGUA E DA CULTURA
Tema: Gêneros discursivos nas práticas de leitura, escrita e oralidade, no ensino de Língua
Estrangeira Moderna, os gêneros literários: vozes sociais e a representação dos sujeitos.
Palavras-chave: Música, Sequência didática, Língua Inglesa
Resumo: A finalidade desse trabalho é desenvolver atividade em sala de aula utilizando a música
em inglês como um recurso prazeroso para o ensino da língua inglesa. A intenção é desenvolver
uma sequência didática que auxilie o professor na sua prática pedagógica, assim como o
desenvolvimento e aperfeiçoamento da oralidade do aluno. Uma garantia de maior solidez na
continuidade será assegurada pela intertextualidade, que irá corroborar na formação de um leitor
crítico, ilustrando a importância do conhecimento de mundo e como esse fator interfere no nível
de compreensão do contexto em que é inserida a música. A escolha do trabalho com música leva
em consideração as dificuldades dos estudantes, formados quase que exclusivamente por adultos
e adolescentes que necessitam trabalhar durante o dia. Por meio de observações realizadas ao
longo das atividades docentes, percebe-se que a escola pública recebe alunos advindos de
diferentes realidades sócios culturais e econômicas, com objetivos e interesses diversos. Estas
desigualdades são claramente refletidas no aprendizado da língua inglesa, prejudicado por
preconceitos e interesses desconexos que fazem a maior parte dos alunos enxergarem a
disciplina como difícil e inacessível. A música faz parte de nosso dia a dia e sempre fez parte da
história do homem. O poder da música vai além da nossa razão e tem a capacidade de alterar
nosso comportamento e consequentemente nossos destinos. Este trabalho pretende que a
música traga um retorno no aprendizado tão marcante quanto às emoções que ela é capaz de
deixar em nossos sentimentos.
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Título: Shakespeare Adaptado: possibilidades de um ensino de leitura crítica nas aulas de Língua
Inglesa
Tema: Gêneros Discursivos - gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula
Palavras-chave: Leitura crítica, William Shakespeare, Adaptação, Gênero Textual
Resumo: Sabemos, cada vez mais, da necessidade de formarmos leitores ativos e críticos,
capazes de questionar e até modificar, pelas leituras apreendidas, o meio no qual se inserem.
Sabemos, ainda, que a escola, local no qual tal habilidade deveria ser desenvolvida de forma
efetiva, tem se mostrado um pouco falha diante desta tarefa. Tal realidade pode ser observada
nas aulas de Língua Inglesa (LI), nas quais o ato de leitura se reduz à reprodução de textos não
autênticos e com fins gramaticais. Desta forma, este trabalho tem como objetivo a leitura crítica,
interpretação e compreensão de textos autênticos em língua inglesa, mais especificamente, de
textos adaptados do dramaturgo inglês William Shakespeare. A escolha do corpus se deu devido
à necessidade de colocarmos os alunos em contato com a leitura de literatura de língua inglesa
de forma atrativa, e que os motivassem a refletir e argumentar, diante de gêneros textuais
variados, acerca do mundo que os rodeia. Baseando-nos, principalmente, no referencial teórico
sobre leitura e gêneros textuais disposto nas DCEs-LEM (2008), pretendemos considerar que o
trabalho com textos autênticos em LI (neste caso textos adaptados de Shakespeare) servem de
ferramentas facilitadoras no processo de ensino e aprendizagem da LI.
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Título: Shakespeare Adaptado: possibilidades de um ensino de leitura crítica nas aulas de Língua
Inglesa
Tema: Gêneros Discursivos - gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula
Palavras-chave: Leitura crítica, William Shakespeare, adaptação, gênero textual
Resumo: Sabemos, cada vez mais, da necessidade de formarmos leitores ativos e críticos,
capazes de questionar e até modificar, pelas leituras apreendidas, o meio no qual se inserem.
Sabemos, ainda, que a escola, local no qual tal habilidade deveria ser desenvolvida de forma
efetiva, tem se mostrado um pouco falha diante desta tarefa. Tal realidade pode ser observada
nas aulas de Língua Inglesa (LI), nas quais o ato de leitura se reduz à reprodução de textos não
autênticos e com fins gramaticais. Desta forma, este trabalho tem como objetivo a leitura crítica,
interpretação e compreensão de textos autênticos em língua inglesa, mais especificamente, de
textos adaptados do dramaturgo inglês William Shakespeare. A escolha do corpus se deu devido
à necessidade de colocarmos os alunos em contato com a leitura de literatura de língua inglesa
de forma atrativa, e que os motivassem a refletir e argumentar, diante de gêneros textuais
variados, acerca do mundo que os rodeia. Baseando-nos, principalmente, no referencial teórico
sobre leitura e gêneros textuais disposto nas DCEs-LEM (2008), pretendemos considerar que o
trabalho com textos autênticos em LI (neste caso textos adaptados de Shakespeare) servem de
ferramentas facilitadoras no processo de ensino e aprendizagem da LI.
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