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2. EMENTA
Observação participante e registro reflexivo sobre o ensino e a aprendizagem da LE no contexto escolar. Levantamento e
análise de dados. Acompanhamento de atividades docentes no contexto escolar. Fundamentação e elaboração do projeto
de docência. Aprofundamento teórico e metodológico.
3. OBJETIVOS
• Discutir sobre os diferentes paradigmas que permeiam a área de formação de professores, seus saberes e
conhecimentos e suas implicações no processo ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras.
• Conhecer mecanismos de observação de natureza etnográfica com vistas a contribuir para a formação do professor.
• Desenvolver a consciência do papel da observação na fase de formação profissional.
• Desenvolver o olhar investigativo reflexivo e crítico sobre a ação docente por meio de observação participante, no
sentido de compreender por que o professor ensina da forma que o faz.
• Conhecer os diferentes contextos e identificar os diferentes fatores que impactam o trabalho do professor.
• Descrever e analisar o processo de ensino-aprendizagem no contexto da sala de aula, visando provocar reflexões sobre
as diferentes concepções de ensino-aprendizagem e linguagem, sobre os papéis dos atores do processo de ensinoaprendizagem e da sala de aula.
• Elaborar um relatório reflexivo e crítico sobre as vivências docentes experienciadas no contexto da escola pública de
ensino básico.
• Promover a integração entre os alunos professores e professor colaborador, visando aà troca de experiência e
socialização de conhecimento.
4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
A trajetória na formação de professores: evolução e tendências atuais na área de formação de professores línguas
estrangeiras; Os mecanismos de observação: o diário reflexivo, as narrativas, o portfólio, as anotações de campo, a
entrevista, as histórias de vida; Observando e descrevendo o processo de ensino-aprendizagem: à busca de compreensão
do fazer pedagógico.
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