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ÁREA TEMÁTICA:  

 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

( X )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TRABALHO 

(    )  TECNOLOGIA 
 

PROJETO NAP: MÚLTIPLOS OLHARES NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES 
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RESUMO – O Núcleo de Assessoria Pedagógica (NAP) é um projeto de extensão que está vinculado 
ao Departamento de Línguas Estrangeiras Modernas (DELIN) da Universidade Estadual de Ponta 
Grossa. Este projeto está presente em todas as universidades estaduais do Estado do Paraná e 
também na Universidade Federal do Paraná. Iniciado em 2001, o projeto NAP tem como objetivo 
principal auxiliar os professores de Língua Estrangeira das redes municipal, estadual e privada, bem 
como os acadêmicos do curso de Letras no desenvolvimento e aprimoramento de suas habilidades 
metodológicas e linguísticas por meio de grupos de estudos, oficinas, cursos e workshops. O NAP 
também oferece aos professores e acadêmicos um centro de recursos com possibilidade de acesso a 
materiais didáticos e livros para o aprofundamento de conhecimentos teórico-práticos. As atividades 
propostas pelo NAP visam estabelecer um diálogo contínuo entre os docentes de Língua Estrangeira 
– Inglês do DELIN e os docentes oriundos da Rede Municipal e Estadual de Educação Básica. A 
metodologia caracteriza-se por encontros sistemáticos para estudos e reflexão sobre o ensino-
aprendizagem de uma Língua Estrangeira. Espera-se com as atividades propostas nos encontros que 
haja reflexões sobre as práticas didático-pedagógicas e o aprofundamento de embasamento teórico. 
Espera-se também que as atividades e as ações desenvolvidas no NAP,  sejam efetivas e que 
tragam contribuições positivas e impactantes para a formação dos professores do ensino fundamental 
e médio. 
 
 
 
 
 
 
PALAVRAS CHAVE – Formação continuada. Língua estrangeira. Professor. 
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Introdução 
 

 Como os professores da rede municipal, estadual e privada têm um número excessivo de 
aulas, são carentes de cursos de formação continuada e têm dificuldade de estar em contato com o 
que está acontecendo na sua área linguística-pedagógica, o Núcleo de Assessoria Pedagógica (NAP) 
foi criado para contribuir com o aprimoramento linguístico e pedagógico desses professores. Os 
professores envolvidos no projeto (DELIN),  planejam e desenvolvem cursos e grupos de estudo junto 
com os professores de língua estrangeira para que possam desenvolver suas habilidades didático-
pedagógicas, trocar experiências, integrar conhecimentos e experiências do ensino fundamental, 
médio e superior.   Este resumo expandido pretende relatar as atividades desenvolvidas durante o 
ano de 2012 e descrever o que será desenvolvido em 2013. 

 
Objetivos 

 

 O objetivo principal do NAP é  assessorar professores e futuros professores de 
línguas estrangeiras do ensino fundamental e médio, bem como integrar alunos da 
graduação nas atividades feitas pelo projeto de extensão.  

 Incentivar a integração entre professores de línguas estrangeiras do ensino 
fundamental, médio e superior.  

 Propiciar aos docentes da rede privada, municipal e estadual de ensino a 
possibilidade de aprimoramento de seus conhecimentos linguísticos e metodológicos. 

 Inserir e integrar alunos da graduação nas atividades feitas pelo NAP, para que 
possam participar efetivamente das atividades relacionadas a docência, ampliando 
seu campo de atuação. 

 
Metodologia 

 
 O assessoramento a professores de línguas estrangeiras do ensino fundamental e médio e 
dos acadêmicos do curso de Letras por meio de: 

 Formação de grupos de estudos com interesse específico nas áreas de língua 
estrangeira e/ ou metodologia de ensino de língua estrangeira. 

 Reflexão permanente para a discussão de problemas práticos e teóricos em relação 
ao processo ensino-aprendizagem, em que professores e acadêmicos da UEPG 
prestarão assessoria a professores do ensino fundamental e médio.  

 Promoção de eventos, cursos, workshops, seminários, congressos. 

 Funcionamento do centro de recursos para o ensino de Língua Estrangeira, onde os 
acadêmicos de Letras da UEPG e de outras instituições terão acesso ao material 
necessário às suas atividades acadêmicas e profissionais. 

 
Público Alvo 

 

 Professores de Línguas Estrangeiras das redes municipal, estadual e particular de 
ensino. 

 Professores em formação de Línguas Estrangeiras do Curso de Letras (Inglês). 
 

 
 

Fundamentação Teórica 
 
O aprendizado de uma língua estrangeira (LE) contribui para o desenvolvimento social do 

educando, amplia sua visão de cidadania e valoriza as diferenças culturais, em especial sua própria 
língua. Algumas instituições de ensino valorizam a LE e acreditam que seu aprendizado possibilita o 
aumento da autopercepção do aluno como ser humano e cidadão, além de ser um diferencial positivo 
na vida acadêmica, profissional e social. Esse aprendizado contribui, pois com a formação do aluno 
como um todo. Nesse sentido, é essencial a criação de programas de formação continuada, para que 
os alunos da graduação e os professores de Língua Estrangeira das escolas públicas e privadas 
possam estar em formação permanente. Moita Lopes (1995, apud NUNES 1997) concebe a sala de 
aula de LE como um evento social em que há interações entre professor e aluno que contribuam na 
construção de significado e conhecimento.   
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Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (BRASIL, 1999), o caráter 
prático que deveria ter o ensino das línguas estrangeiras nem sempre vem ocorrendo.  Há 
necessidade de uma ação pedagógica em que as línguas estrangeiras assumissem a condição de 
ser parte indissolúvel do conjunto de conhecimentos essenciais na formação do aluno.  O 
aprendizado da LE é o meio pelo qual o aluno reconhece e compreende a diversidade cultural e 
constrói significados em relação ao mundo em que vive. 

Para que a aula de LE ocorra neste sentido, é necessário que o professor seja crítico, 
reflexivo, disposto a conhecer formas diferenciadas de aprender e refletir sua prática didático-
pedagógica. 

 
 Pensar e repensar o discurso e a prática, individual ou coletivamente, nos 

relatos em grupos da biografia profissional de cada professor, num 
movimento cooperativo, de co-responsabilidade de negociação, poderá 
levar à construção da escola pretendida. (PCNs, 2002, p.144) 

 
Assim sendo, é fundamental a reflexão sobre a prática, a constante busca do conhecimento 

e atualização do professor de LE.   Desta forma, o NAP foi criado com o intuito de propiciar ao 
professor oportunidades de crescimento didático pedagógico. Os cursos, grupos de estudos e 
oficinas propostos pelo NAP têm trazido contribuições relevantes para a formação de futuros 
professores, professores em exercício, pois possibilita a troca de experiências e a auto-reflexão. 

 
Resultados Obtidos 

 
As atividades propostas pelo NAP visam estabelecer um diálogo contínuo entre os docentes 

de Língua Estrangeira – Inglês do DELIN e os docentes oriundos da Rede Municipal e Estadual de 
Educação Básica. O NAP ofertou 6 cursos para professores e acadêmicos. Os cursos foram 
realizados entre maio a novembro de 2012. 

 

1. Prof. Dr. Evanir Pavloski 

Título: Classroom activities with movies   

 

2. Prof. Dr. Antonio João Teixeira   

Título: Literature and Film   

 

3. Profa. Ms. Joana D’arc Martins Pupo 

Título: Reading Strategies and Critical Reading -   

 

4. Profa. Dra. Aparecida de Jesus Ferreira   

Título: Gêneros Textuais e sequências didáticas em sala de aula de Língua Inglesa 

 

5. Profa. Ms. Julia Margarida Kalva 

Título: Inglês como língua franca em sala de aula 

 

6. Profa. Dt. Déborah Scheidt 

Título: Common Pronunciation problems for Brazilian Speakers of English 
 
Os resultados mostram que houve interações e trocas de experiências positivas entre os 

professores do ensino fundamental, médio de língua inglesa, acadêmicos de Letras, com os 
professores da UEPG integrantes do NAP. As interações propiciaram uma reflexão e visão mais 
ampla do desenvolvimento didático-pedagógico do professor. 

 
Planejamento para 2013 
 
Oficinas NAP – Núcleo de Assessoria Pedagógica de Língua Inglesa 
 
Para 2013, apresentamos os professores envolvidos e as datas das oficinas. Duas oficinas no dia 8 
maio quarta-feira (manhã e tarde).  Uma oficina no dia 7 de agosto. (manhã). Duas oficinas no dia 4 
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de setembro quarta-feira (manhã e tarde). Duas oficinas no dia 23 de outubro sexta-feira (manhã e 
tarde).  
 
1. Prof. Dr. Evanir Pavloski - Título: Classroom activities with movies   

 
2. Profª. Ms. Julia Margarida Kalva - Título: Proficiência - Prática da oralidade temas variados.  
 
3. Profª. Ms. Julia Margarida Kalva – Título: Gênero orais para o ensino de Inglês. 
 
4. Profª Denise Furtado Brunoski  Título: Proficiência – Prática da oralidade temas variados (os temas 
serão diferentes da oficina 3 ofertada no primeiro semestre) 
 
5. Profª Ms. Isabel Cristina Vollet Marson – Título: Estratégias de Leitura em Inglês Instrumental 
 
6. Profª PhD Elaine F. V. Borges – Título: Abordagem de Ensino de Língua na Perspectiva da 
Complexidade. 
 
7. Profª Dr. Aparecida de Jesus Ferreira – Título: Gêneros Textuais: como elaborar uma sequência 
didática. 
 
Considerações Finais 
 
 O NAP tem contribuído positivamente para a formação continuada dos professores do ensino 
fundamental, médio e dos acadêmicos de Letras. Temos conseguido atender o planejamento inicial 
feito na elaboração do projeto, como foi observado nos cursos oferecidos em 2012. Houve uma 
parceria com o Núcleo Regional de Educação de Ponta Grossa possibilitando que os professores 
participassem dos cursos ofertados. Para o ano de 2013, será possível uma participação dos 
professores de até 32 horas nos cursos ofertados pelo NAP. 
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