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ÁREA TEMÁTICA:  

 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

( x )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TRABALHO 

(    )  TECNOLOGIA 
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RESUMO – O projeto de inglês intitulado "A Life Project for Life" faz parte do projeto institucional 
PIBID da Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG/CAPES. O subprojeto tem como escola 
parceira desde agosto de 2011, o Colégio Estadual Júlio Teodorico, na cidade de Ponta Grosa - PR. 
Atualmente, participam do subprojeto duas professoras de inglês, no papel de supervisoras e co-
formadoras dos doze acadêmicos bolsistas do curso de Licenciatura em Letras (Português/Inglês). 
Um dos objetivos do subprojeto é fomentar a ideia de que a formação de professores não se encerra 
ao término da licenciatura e que o locus tanto da formação inicial quanto da continuada é a escola e 
em especial a sala de aula. Tendo em mente que a universidade e a escola devem propiciar a prática 
de atividades de docência desde o início da graduação bem como pesquisas, vemos na prática 
exploratória um grande potencial para a formação inicial e continuada dos professores de inglês. O 
objetivo deste pôster é apresentar o conceito de prática exploratória (ALLWRI|GHT, 2003), seus 
princípios e os passos para o desenvolvimento deste tipo de prática que integra ensino e a busca do 
entendimento de puzzles. A prática exploratória em sala de aula visa aspectos como a qualidade em 
sala de aula, a integração, a inclusão, o envolvimento de professores e alunos em todas as atividades 
de ensino/aprendizagem e o trabalho contínuo. Serão apresentados também exemplos de trabalhos 
desenvolvidos por professores de língua inglesa através da prática exploratória (GARBUIO, 2007). 
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