Projeto Pedagógico do Curso
de Formação Inicial e
Continuada em

Spanglish: Formação
continuada de docentes
de línguas estrangeiras
de Escolas Públicas do
RN na modalidade EAD
50h (70h/a)

1. Dados gerais do curso
Nome do curso

Spanglish: Formação continuada de docentes de línguas
estrangeiras das escolas públicas do RN.

Eixo tecnológico

Desenvolvimento Educacional e Social

Características do curso

Curso de Formação Inicial e Continuada ou Qualificação
Profissional de Professores de Línguas Estrangeiras da Rede
pública do RN com carga horária de 80 horas, aprovado e com
funcionamento autorizado pelo Colegiado da Diretoria
Acadêmica do Campus Currais Novos, através de registro
___________.

Número de vagas por turma

50

Frequência da oferta

Uma vez por ano

Carga horária total

50h (70h/a) – Reuniões de forma remota online.

Periodicidade das aulas

Encontros semanais (duas vezes por semana).

Turno e horário das aulas

Tarde e/ou noite (16h às 18 e 18h às 20h).

Local das aulas

Através do Google Meet de forma remota (ou outras
plataformas gratuitas disponíveis online)
Sala de aula do IFRN (pós-período pandêmico)*

2. Justificativa
O ensino de Línguas Estrangeiras tem suas bases históricas marcadas no início
de 1930, quando o contexto político e econômico do Brasil passou a considerar sua
importância para o desenvolvimento do país. Legislações surgiram a fim de organizar o
ciclo de um ensino que vislumbrava o crescimento de oportunidades educativas. Diversos
métodos e abordagens de ensino (RICHARDS & RODGERS, 1983; ELLIS, 1997;
KURAMAVADIVELU, 2006), principalmente, direcionados às línguas estrangeiras
surgiram e foram se modificando de acordo com as demandas sociais e pedagógicas e
reconfigurados a partir das pesquisas e das publicações acadêmicas, notadamente, na
área da Educação e da Linguística Aplicada. Nas últimas décadas do século passado, as
pesquisas e as práticas de ensino relacionadas às LE passaram a dinamizar um processo
de readequação desses métodos e abordagens, levando em consideração as influências
diretas de ferramentas (tecnologias) na pedagogia de línguas.
Com a globalização e o avanço da rede mundial de computadores, surgem,
então, as ferramentas digitais, tais como computadores de mesa conectados à Internet,
computadores pessoais portáteis, tablets, telefones etc. Tais tecnologias, por sua vez, não
representam apenas mais possibilidades de acesso às formas de linguagem, elas
demandam novos saberes didáticos, novas metodologias e novas pesquisas.
Antonieta Celani, em entrevista à Revista Nova Escola, afirma que estamos
vivendo um momento pós-método, pois o professor é quem deve analisar a realidade em
que seus alunos estão inseridos e decidir qual a melhor forma de trabalho, a melhor
metodologia para se aplicar em determinada ocasião (CELANI, 2009). Diante disto, um
termo muito discutido na atualidade é o Ecletismo Metodológico. A escolha metodológica
por conta do professor aumenta suas responsabilidades e exige uma formação mais
ampla, crítica e autônoma (VILAÇA, 2008).
É bastante comum ouvirmos de docentes de línguas estrangeiras que seus
alunos não sabem inglês ou espanhol ou que não sabem estudar. A quantidade de mídia
relacionada ao aprendizado de inglês e espanhol causa muitas dúvidas e os alunos não

possuem uma rotina destinada apenas ao aprendizado de línguas estrangeiras. Com a
multiplicidade de opções de estudo e diante da dificuldade de escolher um método ou
metodologia adequados surgiu a ideia deste curso de formação inicial e continuada para
docentes de línguas estrangeiras. O curso irá proporcionar um momento para que os
participantes possam aprender metodologias tradicionais de ensino de LE, aprender sobre
a Teoria pós-método e ministrar seminários usando o que aprenderam.
O curso também irá dar oportunidade para que os professores e estudantes de
letras (inglês ou espanhol) possam trocar experiências e dividir ações que possam ser
implementadas no ensino remoto – realidade atual em virtude da pandemia ou de forma
presencial. O uso de aplicações para celular, sites, entre outras ideias também irá
propiciar uma troca de ideias que há de contribuir com o ensino do Rio Grande do Norte
nos vários municípios que representam os participantes. Já que se trata de um curso de
forma remota, os participantes podem se inscrever através de e-mail e podem ser de
quaisquer localidades do RN.

3. Objetivos do curso
O curso tem como principal objetivo capacitar docentes de escolas públicas do
estado do Rio Grande do Norte bem como servir como horas de Atividades AcadêmicoCulturais Curriculares para estudantes de cursos de letras que estejam no período de
estágio como complementação de disciplinas de metodologias de ensino de línguas
estrangeiras: inglês e espanhol.
4. Público-alvo
O curso de Formação Inicial e Continuada Spanglish: Formação continuada de
docentes de línguas estrangeiras das escolas públicas do RN visa atender tanto
estudantes dos cursos de letras (inglês e espanhol) quanto docentes de escolas públicas
que ministrem aulas de língua estrangeira (inglês e espanhol) interessados no
aprendizado da metodologias de ensino e práticas pedagógicas em sala de aula.
5. Requisitos e formas de acesso
O curso FIC Spanglish: Formação continuada de docentes de línguas estrangeiras
das escolas públicas do RN é destinado docentes de escolas públicas com formação em
língua estrangeira – inglês ou espanhol bem como estudantes dos últimos períodos do
curso de letras – inglês ou espanhol. O acesso ao curso deve ser realizado por meio de
inscrição gratuita através envio de ficha de inscrição devidamente preenchida
encaminhada
de
forma
online
através
do
endereço
de
e-mail
cristianebrito1978@gmail.com. Caso haja maior número de interessados os critérios de
desempate serão:
a) Docentes de escolas públicas (com formação na área de línguas estrangeiras);
b) Docentes de escolas públicas (com outra formação, mas que ministrem aulas
de inglês e/ou espanhol);
c) Estudante de universidades públicas dos cursos de licenciatura – letras (inglês
e/ou espanhol) que estejam no 7º ou 8º períodos do curso;
d) Participante de maior idade.

6. Estrutura curricular do Curso
UNIDADE CURRICULAR
1. Termos relacionados ao estudo de
metodologias de Ensino
1.1.
Method
1.2.
Approach
1.3.
Methodology
1.4.
Techniques
1.5.
Strategies
1.6.
Procedure
1.7.
Technology
1.8.
Skills
1.9.
Materials
2. O que é Spanglish?
2.1.
Conceito
2.2.
Contexto histórico
2.3.
Code-Switching
2.4.
Por que estudar sobre Spanglish?
3. Metodologias Tradicionais – Parte I
3.1.
Contexto Histórico
3.2.
Grammar Translation Method
3.3.
Transition Period
3.4.
Reform Movement
3.5.
Direct Method
3.6.
Audiolingual Method
4. Metodologias Tradicionais – Parte II
4.1.
Silent Way Method;
4.2.
Desuggestopedia;
4.3.
Community Language Learning;
4.4.
Comprehesion Approach;
4.5.
Communicative Language Teaching.
5. Postmethod pedagogy (Pedagogia
Pós-método) – Parte I
5.1.
Dificuldades nos Métodos
Tradicionais;
5.2.
Atributos da Pedagogia Pós-método;
5.3.
Parâmetros da Pedagogia Pósmétodo;
5.4.
Macroestratégias;
5.5.
Ensuring Social Relevance.
6. Postmethod pedagogy (Pedagogia
Pós-método) – Parte II
6.1.
Raising Cultural Consciousness;
6.2.
Critical Cultural Consciousness.
7. Apresentação final
7.1.
Elaboração de uma aula utilizando as
metodologias tradicionais e a
pedagogia pós-método;
7.2.
Apresentação da aula.
8. Consolidação
8.1.
Elaboração de um relatório final de
experiência;
8.2.
Avaliação.
TOTAL

METODOLOGIA

CARGA
HORÁRIA

Aula expositiva dialogada;
leitura de materiais de apoio;
realização de exercícios.

4h/a

Aula expositiva dialogada;
leitura de materiais de apoio;
realização de exercícios.

4h/a

Aula expositiva dialogada;
leitura de materiais de apoio;
realização de exercícios.

Aula expositiva dialogada;
leitura de materiais de apoio;
realização de exercícios.

Aula expositiva dialogada;
leitura de materiais de apoio;
realização de exercícios.

Aula expositiva dialogada;
leitura de materiais de apoio;
realização de exercícios.
Leitura de materiais de apoio,
fazer um plano de aula; fazer
uma apresentação em slides;
apresentar a aula; participar das
apresentações dos colegas.
Leitura de materiais de apoio,
escrever o relatório de
experiência; responder o
questionário de avaliação do
curso.

4h/a

4h/a

4h/a

4h/a

12h/a

14h/a

50h/a

7. Avaliação do processo de ensino e aprendizagem
A avaliação será contada pela participação síncrona e assíncrona durante as
reuniões de estudo e através dos seminários-aulas e pela escrita do Relatório Final.
Para ser considerado aprovado o participante deve obter pelo menos 75% de
frequência, ministrar o seminário-aula e entregar o Relatório Final.
O certificado não traz nota de desempenho dos participantes, mas cada seminárioaula receberá um conceito de 0 a 100 para que o participante aprimore sua prática, não
constando, no entanto, para registro e nem influindo na obtenção do certificado.
8. Quadro de pessoal envolvido com o curso
Descrição do quadro de pessoal por área de atuação
Docente de Língua Inglesa
Estudante do curso de Especialização ou Licenciatura em Química

Qtde.
01
02

9. Requisitos para obtenção do certificado do curso
Para recebimento do certificado o participante deverá atender ao requisitos abaixo:
Requisito
Frequência nas reuniões de estudo (e nos seminários)
Apresentação de seminário-aula
Relatório Final

Quantidade Mínima
75%
45min (1 horário de aula)
1 Relatório

Obs:
✓ Caso o participante tenha justificativa de faltas deverá apresentar à coordenação
para análise.
✓ Alterações nas datas dos seminários devem ser acordadas com a coordenação
previamente.
✓ A não entrega do relatório final acarreta perda do direito ao certificado.
✓ Cada seminário tem certificados de participação das horas que só serão
encaminhadas ao final de todos os seminários – mas não serão pré-requisito para
obtenção do certificado do curso.
✓ Os relatórios podem ser feitos em duplas.
✓ Estudantes de letras (inglês ou espanhol) devem preferencialmente fazer duplas
com docentes de escolas públicas para fins de escrita de relatório final.
✓ Casos omissos serão resolvidos pela coordenação junto à equipe.

10. Instalações e equipamentos
Quadro 01 – Quantificação e descrição das instalações necessárias ao funcionamento do
curso.
Qtde.

Espaço Físico

01

Sala de Aula

02

Ambiente virtual de
reuniões

Descrição
Com carteiras, quadro branco, pincel para quadro branco,
condicionador de ar, disponibilidade para utilização de
computador e projetor multimídia.
Necessário a utilização de plataformas que viabilizem as
reuniões online como Google Meet, Microsoft Teams,
Zoom entre outras.

Obs: A sala de aula só será utilizada para reuniões de estudo e/ou reuniões da equipe
caso a situação sanitária do país se modifique em virtude da pandemia da COVID-19 e
através da liberação da escola pela gestão de forma sistêmica e local.
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