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Objetivos
Em função de sua natureza interdepartamental e interinstitucional, bem como da
articulação do ensino com a extensão, as oficinas têm objetivos diversificados,
elencados a seguir. 1 Objetivos gerais • Estender a produção universitária para a
sociedade em geral e, em particular, para as instituições de ensino fundamental e
médio. • Integrar diferentes unidades acadêmicas e administrativas da UFPE. • Ampliar
os campos de ensino, extensão e pesquisa da UFPE. 2 Objetivos específicos 2.1 No
âmbito do currículo do curso de Letras: • atualizar e diversificar as temáticas de
estudo das disciplinas Prática de Ensino de Português 1 (estágio de observação) e Prática
de Ensino de Português 2 (estágio de regência de turma); • introduzir inovações
curriculares no curso de Letras, contribuindo para consolidar o seu projeto pedagógico e
reforçar a identidade da formação docente por meio de ações didático-pedagógicas mais
amplas, vivenciadas fora do espaço convencional da sala de aula.
2.2 No âmbito das
escolas: • atender a demandas de escolas por capacitação e formação docente,
especialmente daquelas que já funcionam como campo de estágio dos licenciandos em
Letras. 2.3 No âmbito dos alunos de graduação:
• ampliar as oportunidades de
formação, estudo, pesquisa e aprendizagem dos alunos de Letras (aí incluídos os
monitores das disciplinas em tela) , de modo que possam, como sujeitos agentes, fazer
uma melhor leitura as realidade educacional e escolar e vivenciar atividades de seu
campo profissional futuro. • oferecer aos alunos de Pedagogia, futuros responsáveis
diretos pela formação de alunos de educação infantil, das primeiras séries do ensino
fundamental e de educação de jovens e adultos, a oportunidade de conhecer os atuais
fundamentos e metodologias de ensino de português enquanto língua materna.
Resumo
As Oficinas Pedagógicas de Linguagem são um projeto de extensão do Centro de
Educação da UFPE que consiste em oferecer, gratuitamente, a alunos e professores de
Letras e Pedagogia e áreas afins, oficinas sobre o ensino de língua portuguesa e
literatura brasileira. Essas oficinas são ministradas por alunos de graduação em Letras
(7º período), sob a orientação da professora da disciplina Prática de Ensino de Português
1. Os dois principais objetivos são a divulgação de metodologias alternativas de ensino
no campo da linguagem, unindo teoria e prática no esforço da transposição didática, e a
ampliação dos espaços e temas de aprendizagem e formação dos graduandos de Letras,
na medida em que estes já começam a atuar no campo profissional da capacitação
docente.

