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ÁREA TEMÁTICA:  

 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

( X )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TRABALHO 

(    )  TECNOLOGIA 
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RESUMO – Os participantes do subprojeto PIBID Inglês da Universidade Estadual de Ponta 
Grossa/CAPES desenvolvem suas atividades desde agosto de 2011 no Colégio Estadual Professor 
Júlio Teodorico, Ponta Grossa, PR. São membros do subprojeto duas professoras de inglês que 
desenvolvem as funções de supervisoras e co-formadoras dos doze acadêmicos bolsistas do curso 
de licenciatura em Letras (Português/Inglês). Um dos objetivos do subprojeto “A Life Project for Life” 
era a criação de um blog (http://pibidingles.blogspot.com.br/) para divulgar as atividades 
desenvolvidas na escola, assim como as pesquisas e leituras que servem de referencial teórico para 
o projeto.Levando em conta que a tecnologia é uma ferramenta de grande destaque na atualidade, é 
necessário que os professores desde o início de sua formação percebam a sua importância e 
aprendam a usá-la na sua prática docente. O trabalho no blog parte do objetivo de integrar o 
processo de ensino-aprendizagem realizado no espaço físico, com a realidade virtual conhecida e 
usado por todos os que têm acesso ao blog. O objetivo deste pôster é demonstrar como a partir da 
criação do blog, as ideias do subprojeto PIBID Inglês foram divulgadas, organizadas e os resultados 
que essa ferramenta da computação pode trazer ao campo da formação de professores. Ressaltando 
o campo de divulgação alcançado, o fluxo de visitas bem como todo o arquivo virtual disponibilizado. 
O pôster não só mostrará os resultados alcançados e as metas do projeto, mas também frisará a 
importância do blog como ferramenta de ensino e mídia social, destacando as possibilidades de 
interação que a ferramenta virtual proporciona, tanto no sentido de aprimoramento do processo de 
ensino-aprendizagem, tendo como base os feedbacks dos comentários, como também no sentido de 
vislumbrar outros caminhos colaborativos dentro do ambiente digital, levando em conta que mudamos 
gradativamente de tempos e também as ferramentas de ensino 
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