
11.° CONEX – Pôster / Produto/ Oficina – Resumo 1 

ÁREA TEMÁTICA:  

 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

( X )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TRABALHO 

(    )  TECNOLOGIA 
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RESUMO – O subprojeto de Inglês do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID) da Universidade Estadual de Ponta Grossa está em desenvolvimento desde agosto de 2011 
no Colégio Estadual Professor Júlio Teodorico, Ponta Grossa, PR, e conta com a participação de 
duas professoras de inglês que atuam como supervisoras e coformadoras dos doze acadêmicos 
bolsistas do curso de licenciatura em Letras (Português/Inglês). O subprojeto intitulado “A Life Project 
for Life” parte do princípio de que a formação de professores não se encerra ao término da 
licenciatura. Ao contrário, o programa enfatiza, por meio de leituras, discussões e das atividades 
desenvolvidas na escola parceira, que a formação deve ser continuada, ou seja, é um projeto de vida 
profissional e pessoal. Um dos objetivos do projeto é possibilitar que a formação inicial e continuada 
aconteça no seu principal contexto de atuação, a escola (CANDAU, 2001). Para conhecer as 
diferentes formas de contato que os alunos do Ensino Fundamental têm com a língua inglesa, foi 
aplicado um questionário (BELL, 2001) com dezessete perguntas aos alunos das turmas atendidas. O 
questionário permitiu conhecer a importância que os alunos dão ao aprendizado da língua inglesa e o 
interesse por outras línguas estrangeiras. Além disso, os dados gerados apontam as diferentes 
formas de aprender inglês dentro e fora da sala de aula, bem como as atividades, estratégias e 
técnicas que mais contribuem para a aprendizagem da língua inglesa. É objetivo deste trabalho 
demonstrar como as reflexões subjacentes à análise dos dados forneceu subsídios para que 
acadêmicos e professores do projeto pudessem tornar as aulas de inglês mais produtivas e 
relevantes para a realidade dos alunos da escola pública. 
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