ANEXO II: Resumo do Projeto

A- PROJETO
1-Título:
OFICINAS PEDAGÓGICAS DE LINGUAGEM
2-Centro:
3- Departamento:
EDUCAÇÃO
MÉTODOS E TÉCNICAS DE ENSINO
4- Nome (Professor Coordenador):
5- Fone:
6-Fax:
LÍVIA SUASSUNA -DOUTORA EM LINGÜÍSTICA 2126-8326 / 9421-2935
2126-8326
- UNICAMP - 2004
7- E-mail:
lsuassuna@nlink.com.br livia.suassuna@ufpe.br

B– EQUIPE DE TRABALHO

8- Professor(es) participante (es) (nome/titulação/e-mail):

9- N° de
técnico(s):

12- Área
[ ]
[ ]
[ ]

10-N° de alunos de graduação:
(especificar nome, curso, e-mail e
função no projeto):
A cada semestre, são envolvidos,
aproximadamente, 60 alunos da
graduação de Letras, que atuam no
projeto como formadores; fora eles,
contamos com o apoio de três
monitores de graduação, que
desempenham o papel de
organizadores e orientadores da
atividade.

atuação:
Comunicação
Cultura
Tecnologia e
Produção

13- Local:
CENTRO DE EDUCAÇÃO DA UFPE

11-N° de alunos de Pós-Graduação
(especificar nome, e-mail e função
no projeto):

[ x ] Educação
[ ] Economia e
Administração
[ ] Meio Ambiente

[ ] Saúde
[ ] Trabalho
[ ] Direitos Humanos e
Justiça

14- Período de Execução:
UMA SEMANA EM CADA SEMESTRE LETIVO (40
HORAS DE TRABALHO EM CADA UMA), NO
TERCEIRO MÊS DE CADA SEMESTRE LETIVO

15-Público-alvo:
PROFESSORES E ESTUDANTES DE LETRAS, PEDAGOGIA E ÁREAS AFINS

16- Objetivos:
O objetivo central do Projeto Oficinas Pedagógicas de Linguagem é contribuir com a formação inicial
e continuada de profissionais da educação nas áreas de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira,
criando e disseminando novas metodologias de ensino.
17- Parcerias:
Temos tido como parceiras empresas que atuam como patrocinadoras, cedendo brindes para sorteio
e material de expediente. Em geral, essas empresas são livrarias, papelarias, cursos de idiomas,
escolas, enfim, todas, de alguma forma, ligadas à educação.
18- Resumo do projeto (até 200 palavras):
O projeto Oficinas Pedagógicas de Linguagem 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.
19- Palavras-chave (5):
1. Metodologia de ensino – português/literatura
2. Didática da linguagem
3. Formação de professores
4. Português: ensino, aprendizagem, avaliação
20- Referências Bibliográficas:

