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Apresentação
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC)1
representa um passo importante em direção à
aprendizagem de inglês2 no Brasil. No entanto,
o alcance de resultados satisfatórios na
Educação Básica e um impacto considerável
no número de falantes de inglês no Brasil
dependem de uma série de fatores, sendo a
formação docente continuada um deles. Um
estudo realizado recentemente pelo British
Council no Brasil, intitulado Políticas públicas
para o ensino de inglês: um panorama das

experiências na rede pública brasileira3,
entretanto, revela que a existência de ações
de formação continuada específicas para
a área de língua inglesa é realidade em
menos da metade das unidades federativas
do país. Iniciativas de formação específicas
para docentes de língua inglesa são
importantes na medida em que oportunizam
o aperfeiçoamento de aspectos inerentes
à atuação docente, como proficiência
linguística e aspectos pedagógicos do ensino
de língua. Traz-se, assim, mais qualidade
para a prática profissional e fortalece-se
a identidade profissional do/da docente e

1. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
abase/. Acesso em: 15 set. 2020.
2. A Lei federal nº 13.796 de 3 janeiro de 2019 passa a conferir
caráter mandatório ao componente curricular língua inglesa a
partir do 6º ano do Ensino Fundamental.

3. Disponível em: https://www.britishcouncil.org.br/sites/
default/files/bncc_portuguesbx.pdf. Acesso em: 15 set. 2020.
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motivando-o para a atividade docente4. Tal
necessidade se torna ainda mais latente em
um contexto de implementação de novos
currículos, em que novas concepções são
adotadas e em que há mudança de foco em
relação às aprendizagens do componente
curricular.
No contexto do Programa Skills for Prosperity
no Brasil, a língua inglesa é vista como uma
peça-chave para o desenvolvimento do país.
O foco do Programa é diminuir desigualdades
sociais apostando no ensino do inglês,
reconhecendo a necessidade de superar
visões estereotipadas e de construir um
ensino com base no respeito às diferenças
e no acolhimento de grupos historicamente

4. Vale ressaltar que a quantidade de qualificação não
resultará, necessariamente, em motivação para a atividade
docente no setor público, já que existem outros elementos
que compõem o conjunto das estruturas que fazem progredir
a qualidade e os resultados de um sistema educacional, tais
como o financiamento; as condições de salário e trabalho
professoral; e o peso das desigualdades socioeconômicas,
raciais e territoriais (e sua conversão em desigualdades
educacionais de base); entre outras variáveis.

marginalizados. Segundo um estudo da
Harvard Business Review5, a proficiência
em língua inglesa por parte da população
de um país é um aspecto crítico para seu
desempenho econômico. Verifica-se que
a melhoria do desempenho na proficiência
está associada ao aumento da renda per
capita. Embora o perfil da empregabilidade
esteja em constante mudança em
nossa sociedade e algumas empresas,
com o objetivo de promover a inclusão
socioeconômica, estejam abrindo mão da
exigência da proficiência inglês ou baixando
o nível exigido no idioma6, essa ainda não é
uma realidade predominante.

5. CHRISTOPHER M. Countries with Better English Have
Better Economies. Brighton: Harvard Business Review,
2013. Disponível em: https://hbr.org/2013/11/countrieswith-better-english-have-better-economies. Acesso em:
15 set. 2020.
6. A matéria “Empresas deixam de exigir inglês no
currículo para favorecer inclusão”, publicada no site Uol,
em 15 set. 2020, traz mais informações sobre esse tema.
A matéria está disponível em https://economia.uol.com.
br/noticias/redacao/2020/09/15/empresas-deixamde-exigir-ingles-no-curriculo-para-favorecer-inclusao.
htm?cmpid=copiaecola. Acesso em 15 out. 2020.
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Em nosso país, sob uma perspectiva social,
de acordo com dados do estudo Demandas
de Aprendizagem de Inglês no Brasil7,
realizado pelo British Council no Brasil, em
2014, em linhas gerais, o domínio da língua
inglesa parece ser restrito às classes mais
altas e somente 5,1% da população total
do país de 16 anos ou mais afirma possuir
algum conhecimento do idioma. Mesmo
entre esses 5%, apenas 53% têm um nível de
proficiência efetivamente funcional. Cerca
de 80% das vagas de empregos para cargos
de alta remuneração, por outro lado, têm o
idioma como requisito. Esse fator coloca em
vantagem o pequeno número de falantes
que efetivamente domina a língua – e que é
oriundo de classes sociais mais altas8. Dados
dessa natureza reiteram a urgência de haver

7. Disponível em: https://www.britishcouncil.org.br/sites/
default/files/demandas_de_aprendizagempesquisacompleta.
pdf. Acesso em: 15 set. 2020.
8. Dados do estudo English in Brazil – An Examination of
Policy, Perceptions and Influencing Factors. Disponível em:
https://englishagenda.britishcouncil.org/sites/default/files/
attachments/english_in_brazil.pdf. Acesso em: 15 set. 2020.

ações efetivas em direção à aprendizagem
adequada da língua inglesa no país. A oferta
de um ensino de língua inglesa de qualidade
na Educação Básica precisa ser prioridade,
uma vez que privilegiar a aprendizagem
de qualidade do idioma é contribuir para
a igualdade e a equidade – princípios
fundantes da BNCC –, a empregabilidade
e o desenvolvimento de competências
importantes e necessárias para que
estudantes exerçam sua cidadania.
Além disso, o ensino da língua inglesa tem um
enorme potencial formativo, na medida em
que sua aprendizagem pode contribuir para
a formação de estudantes nas dimensões
física, emocional, cognitiva e social. O
agenciamento crítico de estudantes e o
exercício da cidadania passam também pela
aprendizagem da língua inglesa. No contato
com distintas culturas, visões de mundo,
povos e mundos, abre-se a oportunidade do
encontro com o “outro”, espaço profícuo para
o alargamento dos horizontes de estudantes,
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o respeito às diferenças, o convívio com e
na diversidade (de gênero, raça ou cultura),
colaborando para uma sociedade justa,
democrática e inclusiva. Esse encontro com
o “outro” oportunizado pela aprendizagem
de língua inglesa é, então, potente para o
acolhimento e a valorização da diversidade de
indivíduos e de grupos sociais, seus saberes,
identidades, culturas e potencialidades.
Em termos do acesso a novas culturas e da
criação de repertório cultural, propiciados
pela língua inglesa, aprende-se a valorizar as
diversas manifestações artísticas e culturais,
das locais às mundiais, fruindo e participando
delas.
Mas como proporcionar um ensino de língua
inglesa de qualidade para cada indivíduo e
não somente para parcelas privilegiadas
da população? O caminho em direção a um
ensino de língua inglesa de qualidade passa
necessariamente pela formação continuada
de docentes. Nesse âmbito, causar um
impacto considerável no domínio de inglês

do povo brasileiro significa, entre outras
coisas, melhorar o nível de proficiência de
docentes e suas práticas pedagógicas.
Dessa forma, este documento tem como
objetivo servir como referência para o
planejamento e a execução de ações de
formação continuada específicas para
a área de língua inglesa, com base na
BNCC e do Common European Framework
of Reference for Languages9 (CEFR),
sendo a formação continuada vista
como formação em serviço, em que o/a
docente tem a oportunidade de aprender
em seu contexto de atuação junto de
seus pares, com o suporte de um/uma
formador/a especialista. As diretrizes aqui

9. O Quadro Europeu Comum de Referência para
Línguas (Common European Framework of Reference
for Languages – CEFR) é um padrão internacionalmente
reconhecido para descrever a proficiência em um idioma,
que possui seis níveis: A1, A2, B1, B2, C1 e C2, sendo A1 o
mais básico e C2 o mais proficiente.
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apresentadas são endereçadas às equipes de
formação das redes estaduais e municipais
de educação e recomendam parâmetros
para a criação de iniciativas de formação ou
adaptação de ações já existentes na rede em
dois percursos formativos. O primeiro deles se
refere ao âmbito linguístico e o segundo, ao
âmbito pedagógico. Os impactos esperados
estão especificados a seguir10.

10. Os impactos das formações poderão sofrer alteração
dependendo das formas como os parâmetros e as diretrizes
deste documento forem interpretados e implementados nos
diferentes contextos.

O Observatório para o Ensino da
Língua Inglesa é uma plataforma
online voltada para professores,
pesquisadores, técnicos e gestores
de educação. Reúne conteúdos
educacionais, jornalísticos, dados,
estudos e eventos sobre o tema,
além de disseminar as ações
desenvolvidas pelo programa
Skills for Prosperity. A ideia é
compartilhar, em um espaço único,
conhecimento e inspiração para
fortalecer o ensino, a avaliação
e a aprendizagem de inglês, com
foco nas redes públicas do Brasil
e com um olhar transversal para a
equidade social e de gênero.
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Impactos de curto prazo (1 ano)

No nível da rede
•

Redes sensibilizadas sobre a importância e os impactos de formações específicas
da língua inglesa.

•

Formações específicas de língua inglesa planejadas e iniciadas nas redes.

•

Docentes sensibilizados sobre a importância e os impactos de formações
específicas da língua inglesa

Impactos de médio prazo (3 anos)

No nível do/da docente
•

Docentes participando de atividades formativas e conscientes sobre o próprio
papel no autodesenvolvimento e aprimoramento da sua prática.

•

Docentes formados para o ensino do idioma alinhado às premissas da BNCC.

•

Docentes com conhecimento de metodologias, estratégias didático-pedagógicas,
recursos e tecnologias para promover a aprendizagem dos/das estudantes.

•

Docentes demonstrando uso da língua inglesa em sala de aula.
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No nível dos/das estudantes
•

Estudantes apresentando algum grau de melhora nos índices de aprendizagem da
língua inglesa.

•

Estudantes ampliando o contato com a língua inglesa fora do ambiente escolar,
seja mediante a realização dos deveres de casa, seja pelo contato com a língua
por meio de filmes, séries, jogos, etc.

•

Estudantes percebendo a escola como uma espaço favorável para a aprendizagem
da língua inglesa.

Impactos de longo prazo (5 anos)

No nível do/da docente
•

Docentes comprometidos com o próprio desenvolvimento profissional e pessoal.

•

Docentes ensinando a língua inglesa de forma alinhada às premissas da BNCC,
com metodologias, estratégias didático-pedagógicas, recursos e tecnologias
adequados.

•

Docentes demonstrando uso predominante da língua inglesa em sala de aula.

•

Todos os docentes da rede sendo, no mínimo, usuários básicos da língua inglesa
(nível A2 do CEFR).
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No nível dos/das estudantes
•

Estudantes usuários básicos do idioma ao final do Ensino Fundamental.

•

Estudantes demonstrando melhora significativa nos índices de aprendizagem.

•

Estudantes ampliando cada vez mais o contato com a língua inglesa fora do
ambiente escolar, seja mediante a realização de deveres de casa, seja pelo
contato com a língua por meio de filmes, séries, games, etc.

•

Estudantes compreendendo a escola como uma espaço favorável para a
aprendizagem da língua inglesa.

Este guia é dividido em duas partes. Na
primeira, as redes encontrarão premissas
de qualidade para iniciativas formativas,
referências e textos explicativos sobre as
competências necessárias a docentes de
língua inglesa – nas dimensões Linguística e
Prática Pedagógica, ou seja, conhecimento
do conteúdo e conhecimento pedagógico
do conteúdo –, bem como uma matriz em

que essas competências são especificadas. A
segunda parte é prática e traz etapas a serem
seguidas e tarefas para apoiar o planejamento
e a execução de ações formativas nas duas
dimensões de competências.
Desejamos um ótimo trabalho!
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1. A formação em
duas dimensões
de competências
A formação docente trata-se de um
campo amplo, complexo e multifacetado,
já que, segundo Shulman (2014), a base de
conhecimento do/da docente é formada
por categorias diversas: conhecimento do
conteúdo, conhecimento pedagógico geral,
conhecimento do currículo, conhecimento
pedagógico do conteúdo, conhecimento do
corpo discente e de suas características,
conhecimento de contextos educacionais e
conhecimento dos fins, propósitos e valores
da educação e de sua base histórica e
filosófica.
Neste guia, há orientações para a
formação em duas dessas categorias

de conhecimento, aqui chamadas de
dimensões, pontuadas por Shulman – as
questões relativas ao conhecimento do
conteúdo e ao conhecimento pedagógico
do conteúdo. Enfatiza-se, no entanto,
que justamente pelo caráter complexo e
multifacetado da formação docente, essa
escolha não quer dizer que se compreendem
essas duas dimensões como suficientes
para que o/a docente seja capaz de mover
seu trabalho pedagógico na perspectiva
de acolher e desenhar propostas didáticas
comprometidas com a melhoria dos
padrões de aprendizagem e desempenho
de estudantes que fazem parte de grupos
historicamente marginalizados. O que se
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pretende é possibilitar o desenvolvimento
profissional específico de língua inglesa,
oportunizando iniciativas de formação
focadas em aspectos bastante inerentes
ao componente curricular, os quais não são
abordados em outros momentos formativos
da rede.

confiança em situações comunicativas,
o/a docente é capaz de inovar mais
no ensino, arriscar-se mais e utilizar
a língua em sala de aula com mais
convicção, fatores esses que favorecem
a aprendizagem do idioma por parte de
estudantes.

A inclusão de um percurso formativo para
capacitação linguística justifica-se pela
necessidade de possibilitar aos/às docentes
de inglês o alcance da competência
linguística no idioma, preenchendo possíveis
lacunas que tenham ficado para trás na
formação inicial, fornecendo oportunidade
de atualização e prática no uso do idioma
e, consequentemente, potencializando
os resultados do processo de ensino e
aprendizagem de estudantes.

No entanto, dados de uma pesquisa
realizada pela Pearson em 2016 (apud
BRITISH COUNCIL BRASIL, 2019) revelam
uma lacuna na competência linguística
de docentes de inglês e evidenciam a
necessidade de se colocar a capacitação
linguística como pauta essencial para o
desenvolvimento das aprendizagens dos
novos currículos. Para os fins da pesquisa
da Pearson, um teste de proficiência da
língua inglesa, que utiliza os seis níveis do
Quadro Europeu Comum de Referência para
Línguas (CEFR), A1, A2, B1, B2, C1 e C2, sendo
A1 o mais básico e o C2 o mais proficiente,
foi aplicado para 2 mil docentes dos
estados de Mato Grosso, Minas Gerais

Ao tornar-se usuário/a efetivo/a da língua11,
sendo capaz de empregar o idioma com

11. Para mais informações sobre o nível de proficiência
esperado do/da docente em cada estágio do seu
desenvolvimento profissional, consultar o Guia de
Proficiência produzido pelo Instituto Reúna.
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e São Paulo. Os resultados revelaram que
dentre os 22,3% de docentes que consideram
seu nível na língua como avançado, apenas
5,9% atingiram os níveis B2, C1 ou C2; e dos
36,6% que consideravam seu nível como
intermediário, apenas 24,5% atingiram o nível
B1. Já o nível A2 foi atingido por 29,9% de
docentes e o nível A1 por 40,6%, os níveis mais
baixos do CEFR.

de ensino de inglês voltada para o uso da
língua como uma prática social e, também,
contempla o caráter formativo do ensino
dessa língua, em que o idioma estrangeiro
possibilita o acesso a um maior número
de aprendizagens, assumindo papel
fundamental para a formação e para o
desenvolvimento estudantil mais crítico e
consciente.

Com relação ao percurso formativo para
o desenvolvimento de competências da
dimensão prática pedagógica, a promoção
de situações efetivas de aula com foco no
conhecimento e no desenvolvimento de
competências cognitivas e socioemocionais,
tal como indicado na BNCC, está atrelada
à forma como os conteúdos são
trabalhados. No que se refere ao ensino
de inglês, tradicionalmente no Brasil, há
uma priorização do estudo de estruturas
gramaticais, muitas vezes fragmentadas de
seus contextos e propósitos comunicativos.
A BNCC, por outro lado, traz uma perspectiva

Dessa forma, a transformação dos novos
currículos em educação relacionase com a ampliação do repertório de
conhecimento pedagógico dos conteúdos
de forma alinhada à BNCC. Além disso,
o percurso formativo de conhecimento
pedagógico do conteúdo está em
consonância com a Base Nacional Comum
para a Formação Inicial e Continuada
de Professores da Educação Básica
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(BNC-Formação)12, na medida em que busca
desenvolver competências relacionadas ao
planejamento de ações de ensino que resultem
em aprendizagens efetivas, criação e gestão
dos ambientes de aprendizagem, avaliação
do desenvolvimento dos/das estudantes,
da aprendizagem e do ensino e condução
das práticas pedagógicas dos objetos do
conhecimento, das competências e das
habilidades.
Um ponto importante a ser destacado é que o
nível de competência linguística do/da

12. A BNC-Formação institui diretrizes para a formação
inicial e continuada de docentes. Entre outros aspectos, o
documento estabelece competências gerais docentes e
também competências específicas ligadas aos campos do
conhecimento, da prática e do engajamento profissional. A
proposta inicial apresentada pelo MEC está disponível em
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&vi
ew=download&alias=105091-bnc-formacao-de-professoresv0&category_slug=dezembro-2018-pdf&Itemid=30192 (acesso
em: 15 set. 2020). Posteriormente a esse texto inicial, o CNE
discute a proposta no parecer (http://portal.mec.gov.br/
docman/setembro-2019/124721-texto-referencia-formacao-deprofessores/file; acesso em: 15 set. 2020) e define diretrizes na
resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019, disponível em
http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2019-pdf/135951rcp002-19/file (acesso em: 15 set. 2020).

docente pode ter impacto no grau de
aproveitamento das ações de formação
pedagógica específica de língua inglesa.
Esse aproveitamento poderá ser mais baixo
quando ela estiver nivelada nos níveis mais
básicos do CEFR (A1, principalmente). Nesse
sentido, sugere-se que o/a docente tenha
nível A2 de inglês para realizar o percurso
formativo de prática pedagógica. Sugere-se
que docentes com nível A1 do CEFR concluam
um nível do percurso de formação linguística
para, em seguida, integrarem o percurso
formativo da dimensão prática pedagógica.
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2. A matriz das competências
necessárias para docentes
de língua inglesa
Neste capítulo, é apresentada a matriz de
competências dos/das docentes de língua
inglesa, elaborada com base em diretrizes
do TESOL International Association13
para o planejamento de referenciais de
desenvolvimento profissional de professores e
professoras de inglês como língua estrangeira
e na matriz de competências do/da docente
de inglês da Cambridge Assessment English14,
à luz da BNCC, do Escopo e Sequência

13. Disponível em https://www.tesol.org/docs/defaultsource/papers-and-briefs/tesol-guidelines-for-developingefl-professional-teaching-standards.pdf?sfvrsn=6.
14. Disponível em https://www.cambridgeenglish.org/
Images/172992-full-level-descriptors-cambridge-englishteaching-framework.pdf e https://www.cambridgeenglish.
org/Images/172991-categories-and-components-cambridgeenglish-teaching-framework.pdf.

produzido pelo Instituto Reúna para o ensino
e aprendizagem da língua inglesa, e da BNCFormação.
Primeiramente, é importante destacar que
esse referencial de formação foi pensado
em um centro de coerência, em que o
mais importante são as aprendizagens
do componente curricular por parte de
estudantes. A matriz de competências
esperadas de um/uma docente de língua
inglesa proposta tem como centrais os
interesses de quem aprende (adolescentes,
jovens e adultos), sendo a aprendizagem
estudantil vista como resultado da mobilização
de competências pelo/pela docente em duas
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dimensões, Linguística e Prática Pedagógica.
Essas duas dimensões são interdependentes,
já que há o entendimento de que (i) a prática
pedagógica do ensino da língua inglesa no
uso e para o uso é potencializada quando o/a
docente é usuário/a competente do idioma
e (ii) o desenvolvimento linguístico do/da
docente, somado às suas competências no
âmbito pedagógico, contribui para a eficácia
do ensino. Embora no âmbito da formação
continuada de professores a aprendizagem
seja vista como resultado da mobilização
de competências por parte do/da docente,
sabe-se que há muitos outros fatores que
podem favorecer ou inibir a aprendizagem
(vulnerabilidade social, turmas numerosas,
recursos escassos); por isso, não há relação
direta entre formação de professores e
aprendizagem de estudantes. Uma boa
formação continuada é necessária, mas não
garantidora de resultados satisfatórios.
Esse conjunto de competências dialoga com as
trazidas pela BNC-Formação na medida em que

a dimensão Conhecimento Profissional da BNCFormação é aqui representada pela dimensão
Linguística e a dimensão Prática Profissional,
pela Dimensão Prática Pedagógica. Cada uma
das dimensões possui competências em
componentes e subcomponentes indicativos
de conhecimentos e habilidades em estágios
de desenvolvimento docente, enumerados
de 1 a 4, sendo o estágio 1 o mais básico e o
estágio 4 o mais avançado, que representam
a noção de desenvolvimento gradual ao longo
do tempo. Espera-se que, durante a formação,
o/a docente possa progredir de um estágio
para outro, cada qual na sua velocidade e
maturidade profissional, ao passo que seus
entendimentos sobre o processo de ensino
e de aprendizagem amadureçam e que
despertem maior consciência sobre seus
potenciais e desafios como docentes.
É importante destacar a possibilidade de
uma mesma ou um mesmo docente estar
em um estágio de desenvolvimento em um
subcomponente e um estágio mais avançado
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em outro subcomponente. É possível, por
exemplo, que ele/ela demonstre competências
do subcomponente “Planejamento de aula” em
estágio 3 e competências do subcomponente
“Avaliação da aprendizagem” em estágio 2.
Não há, portanto, homogeneidade no que
diz respeito ao estágio de desenvolvimento
docente nos diversos componentes e
subcomponentes indicativos de competências.
Outro ponto a ser destacado é o fato de a
competência linguística de um/uma docente
não estar diretamente associada à sua
prática pedagógica; isso significa que um/
uma docente que demonstre competências
linguísticas avançadas pode apresentar
características de estágios iniciais em relação
à competência de prática pedagógica, por
exemplo. Ainda, salienta-se que fatores como
qualificações acadêmicas do/da docente,
realização de intercâmbios e tempo de
experiência são relevantes (e é importante
que sejam incentivados), mas podem nem
sempre indicar competências em estágios de

desenvolvimento mais avançados (estágio 3 ou
4, por exemplo).
A matriz tem grande potencial para apoiar a
etapa de diagnóstico do ensino de inglês na
rede e o posterior planejamento das ações
formativas. Com esse objetivo, busca auxiliar
a rede na tomada de decisão relacionadas à
formação (definição de objetivos, elaboração
de pautas formativas etc.) para melhor atender
às necessidades do contexto. Em alguns
contextos, considerando características
específicas e o que se sabe sobre o ensino
de língua inglesa na rede, o objetivo pode ser
ofertar iniciativas formativas que foquem na
formação de ótimos professores no nível 1, por
exemplo.
A matriz de competências do/da docente
de língua inglesa da Educação Básica está
disponível no anexo 1. Para apoiar sua leitura
e interpretação, no anexo 2, há um quadro
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contendo a descrição do que se entende por
cada componente e subcomponente da matriz.

Outras possibilidades de uso da matriz:
•
•

•

•

servir de insumo ao plano de carreira
docente;
identificar profissionais em diferentes
estágios de desenvolvimento, para fins
de programas de tutoria de área;
ser utilizada como um instrumento
de autoavaliação por parte do/da
docente15;
realizar o monitoramento das ações
formativas.

15. A tutoria de área é um modelo muito interessante
de formação em serviço. Para saber mais a respeito,
recomenda-se o Guia de Tutoria Pedagógica, produzido
pela Fundação Itaú Social, disponível em http://
conteudopublicacoes.com.br/itausocial/assets/af200-14fis_
pdf_tut-ped_livro1_v13.pdf. Acesso em: 15 set. 2020.
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3. Premissas de
qualidade para a
formação continuada
Com o objetivo de contribuir para o
planejamento e a execução de ações
formativas nas redes e para a qualidade das
ações de formação, este Guia foi elaborado
com base em seis premissas. Essas premissas
foram elaboradas com base no estudo
Formação Continuada de Professores:
Contribuições da Literatura Baseada em
Evidências, da Fundação Carlos Chagas,
e Todos pela Educação (2017), que “busca
oferecer subsídios da literatura baseada em
evidências sobre formação continuada de
professores, de modo a contribuir para o
debate sobre a formulação e a implementação
de iniciativas desta natureza no país” (p. 6). O

estudo identifica características comuns das
iniciativas eficazes em formação continuada
e a forma como se entende que essas
características contribuem para essa eficácia
das iniciativas. As premissas são:

Foco no conhecimento do conteúdo
Essa premissa se refere à demonstração
de conhecimento de conceitos, princípios
e estruturas do conteúdo da área e do
componente curricular e, por isso, tem
correspondência direta com a dimensão
linguística da matriz de competências do/do
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docente. No que concerne ao componente
curricular língua inglesa, o conhecimento
do conteúdo se refere aos conhecimentos
linguísticos discursivos do idioma e à
mobilização desses durante a execução de
atividades linguístico-comunicativas. Ou seja,
mais que o conhecimento das estruturas
linguísticas, o conhecimento do conteúdo
implica a mobilização de repertório linguístico
em práticas de uso da língua, a serviço da
interação oral, da compreensão oral (listening),
da produção oral (speaking), da leitura
(reading) e da escrita (writing).

Foco no conhecimento pedagógico do
conteúdo
Essa premissa tem correspondência direta
com a dimensão de prática pedagógica da
matriz de competências. Refere-se à forma
como as aprendizagens que devem ser
oferecidas a estudantes estão organizadas e
articuladas nos novos currículos, incluindo os

pressupostos que orientam a organização
da BNCC para a língua inglesa (exemplos:
aprendizagem da língua para o uso, língua
franca, multiletramentos), a forma como as
aprendizagens são organizadas (exemplos:
eixos oralidade, leitura, escrita), bem como
estratégias e escolhas didático-pedagógicas para o ensino do componente
curricular.

Métodos ativos de aprendizagem
É imprescindível que a entrega das
formações reflita a forma como se espera
que o/a docente desenvolva suas aulas
e que contemple elementos do dia a dia
de trabalho dos/das docentes. Do mesmo
modo que se objetiva que professores e
professoras exponham seus/suas alunos/
as a experiências ativas e significativas
de aprendizagem, é importante que
as formações também façam uso de
metodologias ativas na construção de
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aprendizagens significativas. Na parte II deste
Guia, são elencadas algumas sugestões de
métodos ativos de aprendizagem que podem
ser utilizadas na formação.

que as atividades não sejam pontuais, já
que a reflexão e o amadurecimento sobre
as temáticas abordadas nos encontros
de formação podem retroalimentar as
pautas formativas e estão relacionadas ao
aprimoramento contínuo das práticas.

Participação coletiva
A participação coletiva e colaborativa entre
docentes os auxilia na abordagem e resolução
de problemas comuns ao seu cotidiano de
trabalho, tornando o contexto de atuação
docente um objeto de reflexão e investigação.
Isso também possibilita a construção de uma
cultura profissional de colaboração em que o/a
docente aprofunda seu conhecimento e sua
competência a respeito de temas pertinentes
à atuação por meio de uma interação contínua.

Coerência
É recomendável que as iniciativas de
formação sejam coerentes com outros
aspectos e pilares relacionados ao contexto
de prática e às políticas educacionais.
Assim, na elaboração deste Guia foram
levados em consideração o Escopo e
Sequência16 de língua inglesa para os
anos finais do Ensino Fundamental, que
contempla a BNCC e o CEFR, a BNC-Formação,
e recomendações e evidências de estudos

Duração prolongada
Com relação à duração das formações,
recomenda-se que haja continuidade, ou seja,

16. Documento elaborado pelo Instituto Reúna, no
contexto do programa Skill for Prosperity para o ensino e a
aprendizagem da língua inglesa.
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da Cambridge Assessment English17 e do
TESOL18. As recomendações apresentadas
nos próximos capítulos trazem elementos
essenciais e instrumentos para auxiliar a rede
a contemplar seu contexto, suas prioridades
e seus objetivos, bem como conhecimentos,
experiências e necessidades do/da docente,
no planejamento e na execução das ações
formativas. Entende-se que a coerência
entre esses aspectos confere alinhamento à
formação, facilitando os esforços docentes
para aprimorarem suas práticas.

17. Organização internacionalmente reconhecida por sua
expertise ímpar no que diz respeito ao ensino, à aprendizagem
e à avaliação de inglês.
18. O TESOL – International Association – é a maior organização
profissional para docentes de inglês como segunda língua ou
língua estrangeira.
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Esta parte19 é composta de etapas e tarefas
práticas para apoiar a rede no processo de
planejamento, execução e avaliação das
formações. Algumas dessas tarefas são
compostas de perguntas para auxiliar o
diagnóstico e gerar reflexão, mas é importante
salientar que, justamente por esse caráter, elas
não têm respostas certas ou erradas, mas sim
respostas e reflexões importantes para apoiar
a rede na contextualização das iniciativas
formativas, de forma que sejam acolhedoras e
disponham de mecanismos capazes de atender
às demandas e de incluir, efetivamente, todas e
todos professores que se pretende alcançar.
No anexo 3, há uma imagem ilustrativa do
processo de planejamento das ações
formativas. Nas próximas seções, são
detalhadas as etapas e tarefas a serem
executadas pela rede.

19. Elaborada com base no Guia de Implementação da
Base Nacional Comum Curricular, disponível em https://
implementacaobncc.com.br/wp-content/uploads/2018/06/
guia_de_implementacao_da_bncc_2018.pdf.
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1. Composição da equipe
responsável pelo planjamento
e pela gestão da formação
A composição da equipe responsável pelo
planejamento e pela gestão da formação é o
primeiro passo do processo. Sugere-se que
a equipe seja composta de pelo menos um
profissional que será responsável pela gestão
da formação e de um profissional especialista
na área, para apoiar as decisões específicas
da língua inglesa e contribuir para a qualidade
técnica do processo. O perfil profissional
desejável está contemplado a seguir. Utilize
o anexo 4 para a anotação das informações
relativas a esta etapa.

Profissional responsável pela gestão da
formação
Perfil desejável:
•

•

•
•

Ter experiência de planejamento e
execução de programas de formação
docente em nível estadual ou municipal;
Ter capacidade de liderança;
colaboração, articulação e trabalho em
equipe;
Ter amplo conhecimento da rede;
Ter integrado o processo de
elaboração e execução dos novos
currículos.
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Responsabilidades:

Responsabilidades:

•

•

•
•

Realizar, com o apoio do/da profissional
especialista na área, o diagnóstico
para a formação;
Elaborar o planejamento da formação;
Monitorar e avaliar a execução das
formações.

•
•

Apoiar o/a profissional responsável
pela gestão da formação na realização
do diagnóstico para a formação;
Elaborar pautas formativas;
Monitorar e avaliar a execução das
formações.

Observação:
Profissional especialista na área
Perfil desejável:
•
•

•
•
•

Ser licenciado em Letras – Inglês;
Ter experiência com formação
continuada de docentes de língua
inglesa e na atividade docente da área;
Ter conhecimento satisfatório da BNCC
e do CEFR;
Ter domínio da língua inglesa;
Ter capacidade de liderança e trabalho
em equipe.

•

Caso a rede não tenha um/uma
especialista em língua inglesa na
equipe e não possua recursos
disponíveis para uma contratação,
sugere-se que parte da carga horária
de um/uma docente de língua inglesa
da rede, que atenda ao maior número
de características mencionadas, seja
direcionada para integrar a equipe de
formação. A matriz de competências
do/da docente de língua também
pode ser utilizada com o propósito de
identificar esse/essa profissional.
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Nesse caso, recomenda-se que o/a
professor/a esteja preferencialmente no
estágio de desenvolvimento 4, ou seja,
que demonstre competências, habilidades
e conhecimentos em estágio avançado
no maior número de componentes e
subcomponentes da matriz.
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2. Reflexão inicial
Esta é uma tarefa inicial em que são
apresentadas questões para uma reflexão
prévia ao planejamento das iniciativas
de formação. As questões têm o objetivo
de inserir a equipe de formação da rede,
composta no item 1, na temática deste Guia
auxiliá-la a sistematizar suas ideias iniciais
sobre a formação continuada para docentes
de língua inglesa e a conectar a temática
a seus contextos específicos de prática. É
importante que as questões sejam respondidas
entre pares, de modo a gerarem reflexão e
discussão. Utilize o anexo 5 para a anotação
das informações relativas a esta etapa.

Questões para reflexão
•

•

Como garantir que as ações formativas
específicas de língua inglesa alcancem
todos/todas os/as docentes de língua
inglesa das redes?
Como as iniciativas de formação podem
ser customizadas e contextualizadas
de forma a alcançar efetivamente
todos/todas os/as docentes,
considerando sua heterogeneidade/
diversidade (tempo de experiência,
posição de progressão na carreira,
perfil sociorracial e de gênero,
territórios de atuação)?
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•

•

Quais são as principais necessidades
do/da docente de língua inglesa para a
implementação dos novos currículos?
Como pode ser executada a formação
continuada para docentes de língua
inglesa, considerando as prioridades
das redes em relação à formação
e à aprendizagem do idioma e os
recursos disponíveis? Sugere-se que
sejam considerados aspectos como
a modalidade de entrega (presencial,
EAD, híbrido), número de participantes,
regularidade das iniciativas de
formação.
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3. Diagnóstico: Entendendo o
contexto e estabelecendo o
ponto de partida
O diagnóstico é um instrumento indispensável
para o planejamento das formações. É a partir
das informações sobre ações formativas
específicas de língua inglesa, realizadas ou
não nas redes, que o planejamento poderá ser
elaborado mais assertivamente para responder
às demandas do contexto e aumentar as
chances de gerar resultados satisfatórios.
Com base nessas perguntas é que se poderá
ter mais clareza sobre o potencial das redes,
possíveis obstáculos e outras informações que
guiarão a tomada de decisão e a elaboração de
um plano objetivo. O processo de planejamento
de ações formativas em contextos que já

realizam alguma iniciativa específica para
língua inglesa será diferente daqueles que
nunca as implementaram, por exemplo.
Nesse sentido, estabelecer o ponto de
partida é essencial. Utilize o anexo 6 para a
sistematização das informações relativas a
esta etapa (itens 3.1, 3.2 e 3.3).

3.1

Diagnóstico de ações
formativas nas redes

As perguntas a seguir têm o objetivo de
compreender melhor características de
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formações (não específicas para a área de
língua inglesa) ofertadas pela rede e identificar
potencialidades e desafios nas formações
específicas da área, caso já haja alguma
iniciativa na rede.

•

Quais formações (não
necessariamente específicas de
língua inglesa) já são oferecidas
pela rede?

•

Qual é a regularidade dessas
ações? Com qual frequência e
em que horário o/a docente já
tem o costume de participar de
formações?

•

Quais tipos de formação (não
necessariamente específicas
de língua inglesa) são mais bem
avaliadas pelo/pela docente? Quais
são três características positivas
dessas formações?

•

Há ações formativas específicas
para língua inglesa já existentes
na rede? Em caso afirmativo, quais
são três características positivas
dessas ações? Em quais aspectos
é preciso focar para que essas
iniciativas já existentes possam ser
aperfeiçoadas?

3.2 Diagnóstico dos recursos
disponíveis
Estas perguntas têm o objetivo de mapear os
recursos (financeiros, materiais e humanos)
disponíveis nas redes para a execução das
formações.
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•

Com quais e quantos profissionais
específicos de língua inglesa a
rede poderia contar para realizar
as formações?

3.3 Diagnóstico de necessidades
formativas do/da docente
Esta parte do diagnóstico tem como objetivo
mapear as necessidades do/da docente em
relação aos novos currículos.

•

Quais recursos (de infraestrutura,
financeiros etc.) estão disponíveis
na rede para a formação?

•

Quais recursos poderiam vir a ser
utilizados para a formação?

•

Quantos e quantas docentes de
língua inglesa lecionam na rede?

•

Quais instituições locais podem
contribuir para a formação (ex.:
universidades, organizações
sociais etc.)?

•

Qual é a disponibilidade de tempo
dos/das docente para participar
das formações?

•

Qual é o percentual de docentes
com formação adequada no
componente língua inglesa?

•

Quais foram as principais
mudanças trazidas pelo novo
currículo de língua inglesa que
impactaram a prática docente?
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•

Qual é o conhecimento prévio
do/da docente sobre a BNCC e o
novo currículo?

•

Quais são as principais demandas
dos/das docentes sobre esses
temas?

As informações mapeadas no diagnóstico
serão posteriormente resgatadas na etapa de
planejamento das formações.
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4. Percurso formativo da
dimensão linguística
Nesta seção, é apresentado o percurso para
formação continuada na dimensão linguística,
com sugestões para organizar as ações de
formação nas redes.

4.1

LIFT: Um curso on-line de inglês
para docentes

Com o objetivo de melhorar a competência
linguística de docentes, o uso do curso
Language Improvement for Teachers (LIFT)
poderá ser utilizado como percurso formativo
linguístico20.10
20. A plataforma LIFT está sendo indicada aqui por ter sido
idealizada no contexto do Programa Skills for Prosperity
com o objetivo de desenvolver a proficiência linguística e

O que é o LIFT?
O LIFT é um curso on-line de inglês para
docentes produzido pela Nova Escola, no
contexto do Programa Skills for Prosperity,
que tem como objetivo desenvolver a
proficiência linguística e os saberes docentes
de professores da rede pública por meio de
oportunidades de uso da língua inglesa nas
diversas etapas da experiência docente. O
curso foi planejado obedecendo às premissas
os saberes docentes dos/das docentes da rede pública.
No entanto, outros cursos que tenham como objetivo
proporcionar o desenvolvimento linguístico do pessoal
docente na língua inglesa poderão ser utilizados. As redes
também podem contar com mais alternativas (outras
plataformas, parcerias com universidades, organizações ou
cursos livres para a oferta de cursos de língua, por exemplo),
dependendo dos recursos disponíveis e de seus objetivos.
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dos cursos da Nova Escola: permitir um salto de
qualidade na escola pública, respeitando sua
realidade; estimular o protagonismo estudantil;
conectar teoria à prática e alinhar-se à BNCC
sempre que possível. Além disso, todos os
níveis e recursos do LIFT são disponibilizados
sem custo a quem o usa.

Quais são os objetivos específicos
do LIFT?
•

•

•

•

Desenvolver a proficiência em
inglês como ferramenta de prática
comunicativa e promover a interação
entre cursistas sempre que possível.
Contemplar gêneros do discurso que
contribuam para a profissionalização
do/da cursista e potencializam sua
prática pedagógica.
Oportunizar uma experiência de
aprendizagem que se espelhe a aulas
com o material educacional.
Estimular a autoconfiança dos/das
cursistas como usuários/as da língua.

Como o LIFT é organizado?
O LIFT é composto de sete níveis, em que são
abordados conteúdos para desenvolvimento
da proficiência linguística e ampliação do
repertório didático visando potencializar a
formação específica sobre metodologias. O
conteúdo linguístico abarca o trabalho sobre:
(i) as quatro habilidades seguindo o modelo
de um curso de inglês geral; e (ii) habilidades
linguísticas para o/a docente, incluindo
vocabulário e expressões para o uso da língua
inglesa na sala de aula, para a interação com
estudantes e com colegas de trabalho.

Como é definido o nível em que o/a
cursista iniciará o curso?
Após acessar a plataforma do LIFT e criar
seu login, o/a cursista fará uma avaliação
diagnóstica que indicará seu nível atual
de proficiência de acordo com o CEFR.
Imediatamente após a finalização da avaliação,
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a pessoa terá acesso ao resultado, que
indicará o nível do CEFR em que ela se encontra
e por quê, além de uma recomendação de nível
do LIFT pela qual é aconselhável que inicie sua
formação linguística.

Por que escolher o LIFT?
Porque o LIFT foi cuidadosamente elaborado
para docentes de língua inglesa que atuam
na Educação Básica pública do Brasil. Foi
planejado considerando evidências de
pesquisas científicas sobre o contexto e, além
de desenvolver a proficiência linguística dos/
das docentes, tem foco no desenvolvimento
de saberes docentes. Os objetos de
aprendizagem que compõem o curso trazem
temáticas que fazem parte do dia a dia do/da
docente e contemplam gêneros do discurso
que contribuem para a atividade profissional.
O conhecimento do conteúdo linguístico é
abordado de forma conectada com outros
tipos de conhecimento inerentes à prática

docente: autoconhecimento e conhecimento
sobre o currículo, sobre os contextos
educacional e pedagógico.

Como a rede pode incentivar o/a
docente a cursar o LIFT?
Recomenda-se que a rede valide o LIFT como
curso de formação continuada, por meio da
apresentação do certificado, que é gerado
após a conclusão de cada nível, servindo para
progressão docente no plano de carreira
docente. Além disso, recomenda-se que a rede
oportunize momentos para que o/a docente
realize atividades do curso quando estiver na
escola em horas de atividades.

Como garantir que o LIFT chegue ao
pessoal docente?
Sugere-se que se estabeleçam estratégias
de comunicação com o/a docente, a fim
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de sensibilizá-los para a necessidade e
importância da formação linguística para o
desenvolvimento das aprendizagens previstas
na BNCC. Nessa comunicação, é importante
que as políticas de validação do certificado do
LIFT na rede estejam claras.

ETAPA 1: EXPERIÊNCIA DO/DA CURSISTA
NA PLATAFORMA LIFT
Nesta etapa, recomenda-se que o/a
profissional especialista da área, que integra a
equipe de formação, acesse a plataforma LIFT
para conhecê-la e compreender de que forma
a jornada do/da cursista é organizada.

4.2 Planejamento e implementação do
LIFT na rede
Neste item, são apresentadas as etapas
que podem ser seguidas pela rede para o
planejamento e a implementação das ações
relacionadas a este percurso formativo. Utilize
o anexo 7 para a sistematização das etapas.

ETAPA 2: COMUNICAÇÃO COM O/A
DOCENTE
Nesta etapa, é necessário que sejam definidas
as estratégias de comunicação com os/as
docentes para que conheçam o LIFT, sejam
sensibilizados/as para a importância da
formação linguística e mobilizados/as a cursá-lo. É importante que sejam disponibilizadas
informações sobre a organização da
plataforma e a jornada do/da cursista, além
de salientadas as políticas de validação do
certificado do LIFT na rede.
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ETAPA 3: COLETA DE DADOS LINGUÍSTICOS
DO/DA DOCENTE

ETAPA 4: ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
DO PERCURSO FORMATIVO

Com o objetivo de realizar o acompanhamento
da formação linguística do/da docente e
planejar o percurso formativo de prática
pedagógica, nesta etapa, recomenda-se que
seja realizada a coleta de dados linguísticos
do/da docente. Como já mencionado, ao
ingressar na plataforma LIFT, o/a cursista
realizará uma avaliação diagnóstica que
indicará seu nível de proficiência de acordo
com o CEFR. Recomenda-se que a rede
solicite aos/às docentes que essa informação
seja encaminhada à equipe de formação.
É importante que nessa comunicação seja
adotado um tom de conscientização e de
construção de empatia, evitando aparentar
algum tipo de controle ou ameaça. Uma
comunicação efetiva e no tom correto
pode ser uma ferramenta importante para
a construção de uma relação de confiança,
parceria e diálogo entre a equipe de formação
e os/as docentes.

O acompanhamento da realização dos cursos
de formação linguística e a avaliação dos
resultados obtidos ao final deles se darão,
essencialmente, pela comunicação estabelecida
com os/as docentes. Recomenda-se que
sejam monitorados aspectos como o nível
de proficiência do/da docente ao ingressar
no curso e a cada início de um novo ciclo na
plataforma LIFT. Como na etapa anterior, sugerese que a rede solicite aos/às docentes que seus
certificados de conclusão de nível no LIFT sejam
encaminhados à equipe de formação. Além disso,
se for do interesse da rede ter dados sobre as
percepções dos/das cursistas na plataforma,
sugere-se a criação de formulários estruturados
para avaliar aspectos como a relevância e
efetividade do curso.
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5. Percurso formativo da
dimensão prática pedagógica
Com o objetivo de auxiliar a rede a planejar,
executar e avaliar as ações de formação na
dimensão prática pedagógica, dividimos o
processo em cinco etapas, contempladas a
seguir. Utilize o anexo 8 para o planejamento da
formação pedagógica.

ETAPA 1: DIAGNÓSTICO
Nesta etapa, que é composta de dois passos,
a matriz de competências do/da docente de
língua inglesa será utilizada para realizar um
diagnóstico das necessidades formativas dos
docentes.

Passo 1: buscar evidências sobre o ensino
de língua inglesa na rede (conversas com
docentes, observação de aulas, análise de
planos de aula, observação e análise de
indicadores de desempenho de estudantes
etc.), identificando, sempre que possível,
pontos fortes e de atenção, principais desafios
e demandas docentes. Utilize o anexo 9 para
apoiar a coleta e análise das evidências. O
anexo contém um quadro em que há exemplos
de evidências com sugestões de pontos de
análise para gerar insumos ao diagnóstico.
Ao lado dos pontos de análise sugeridos,
são indicados os componentes da matriz
de competências sobre os quais o ponto de
análise gerará insumos.
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Passo 2: observar a análise realizada no
passo 1, prestando especial atenção a quais
componentes da matriz de competências as
evidências se referem (coluna 3 do anexo 9).
Com essa análise em mãos, a matriz de
competências (anexo 1) será utilizada para
localizar as evidências coletadas sobre
componentes e subcomponentes da matriz
nos estágios de desenvolvimento docente.
Lembrando que é possível localizar o perfil
traçado em um estágio de desenvolvimento em
um subcomponente e um estágio diferente em
outro subcomponente.
Exemplo: Vamos supor que o/a profissional
especialista, que integra a equipe de formação,
tenha observado aulas de três professores
em três escolas distintas. Um dos pontos
observados pelo/pela especialista foi se havia
integração das habilidades linguísticas e dos
conhecimentos linguístico-discursivos no ensino
ou se os itens gramaticais e de vocabulário
estavam sendo ensinados isoladamente. A
pessoa especialista identificou que, nas três
aulas observadas, havia um repertório adequado

de técnicas para o ensino de vocabulário e
gramática, mas com pouca integração desses
conhecimentos linguístico-discursivos a
serviço das práticas sociais de uso da língua,
ou seja, havia pouca integração do ensino
de vocabulário e gramática em práticas de
leitura, escrita, oralidade ou recepção oral. Ao
verificar a coluna 3 do anexo 9, o/a especialista
identificou que sua análise da observação
de aula gerou insumos sobre os seguintes
componentes da matriz de competências:
ensino de habilidades linguísticas, ensino de
conhecimentos comunicativos e planejamento
de aula. Então, com a matriz de competências
do/da docente (anexo 1) em mãos, a
pessoa especialista localizou as evidências
coletadas nos estágios de desenvolvimento
docente desses componentes da matriz. No
subcomponente do ensino de conhecimentos
linguístico-discursivos, vocabulário e gramática,
o/a especialista localizou as evidências de
suas observações de aula no estágio 1 de
desenvolvimento, já que houve demonstração
de repertório básico de técnicas para o
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ensino de vocabulário e gramática, e algum
nível de consciência de formas de ensino
desses conhecimentos linguístico-discursivos
a serviço das práticas sociais de uso da
língua (conforme disposto no estágio 1 de
desenvolvimento do componente vocabulário e
gramática).

ETAPA 2: PLANEJAMENTO DA FORMAÇÃO
Esta etapa é “mão na massa”, é o momento em
que ocorrerá a definição de aspectos objetivos
da formação de prática pedagógica. Por isso,
engloba o planejamento e a definição dos
seguintes aspectos das ações formativas:
• carga horária;
• modalidade;
• recursos;
• local;
• profissional formador/a;
• cronograma;
• temas prioritários para as pautas
formativas;

•
•
•
•

comunicação com os/as docentes;
metodologias ativas;
monitoramento;
avaliação.

O anexo 10 foi criado com o objetivo de apoiar
e facilitar a tomada das decisões desta etapa.
O instrumento disponível no anexo indica
materiais, tanto deste texto quanto de anexos
utilizados anteriormente (reflexão inicial e
diagnóstico, por exemplo), que podem ser
consultados para o resgate de algumas ideias
iniciais e a realização de um planejamento
assertivo que atenda às necessidades da rede.
Nos próximos parágrafos, trazemos
informações que podem servir de referência
para a definição de temas prioritários,
modalidade e recursos, profissional
formador/a, metodologias ativas e cronograma.
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Temas prioritários
Recomenda-se que a definição dos temas
prioritários para a construção das pautas
formativas seja realizada com base nas
informações mapeadas na análise da matriz
de competências (etapa 1), na reflexão inicial,
no diagnóstico das necessidades das redes
e a partir da realidade objetiva e dos desafios
e possibilidades presentes no cotidiano
das escolas. No anexo 9, há uma explicação
de como utilizar esses insumos a favor da
identificação de temas prioritários.
Salienta-se que nem todos os temas
identificados no diagnóstico precisam ser
contemplados nas ações formativas. A ideia
é que o/a profissional especialista auxilie na
tomada de decisão de quais desses temas são
mais prioritários.
Considerando as aprendizagens previstas
na BNCC, o CEFR e a matriz de competências
do/da docente de língua inglesa, a seguir,

são sugeridas 14 temáticas para as pautas
formativas com indicação dos componentes e
subcomponentes da matriz de competências
a que se referem e uma estimativa do tempo
necessário para dar conta de cada temática.
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As 14 sugestões de temáticas para as pautas formativas
Pauta 1: Ensino de inglês para formação integral211²
Compreender o potencial da língua inglesa para a formação de estudantes
nas dimensões física, emocional, cognitiva e social, equilibrando aspectos do
aprender, do saber fazer, do saber ser e do saber conviver, contemplados nas dez
competências gerais da BNCC.
Componente ou subcomponente da matriz ao qual se refere: Ensino da língua inglesa
para formação integral.
Carga horária estimada: entre 3h e 6h.
Pauta 2: O CEFR e o ensino de língua inglesa na Educação Básica brasileira22132
Conhecer o Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) e
seus conceitos estruturantes e compreender como seus níveis dialogam com as
expectativas linguísticas nos anos finais do Ensino Fundamental. Compreender como o

21. Esta temática dialoga com a Pauta Formativa 2 – Inglês e educação integral, que integra o Percurso Formativo, um
material de referência para a formação docente para implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e dos
novos currículos, organizado pelo Instituto Reúna, em parceria com a Fundação Lemann. A pauta indicada propõe atividades
para o trabalho do pessoal formador e está disponível em https://percursoformativobncc.org.br/downloads/af/linguainglesa/pautas-formativas_af_ingles_cn1.pdf. Acesso em: 15 out. 2020.
22. O Guia de Proficiência produzido pelo Instituto Reúna no contexto do Programa Skills for Prosperity pode contribuir para
o planejamento dessa pauta formativa.
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documento soma-se à BNCC para guiar a seleção e a progressão das necessidades de
uma pessoa aprendiz, para que ela se torne uma usuária básica no idioma estrangeiro.
Componente ou subcomponente da matriz ao qual se refere: Planejamento de aula,
Avaliação da aprendizagem.
Carga horária estimada: entre 4h e 8h.
Pauta 3: Escopo e sequência — importância e uso
Conhecer a organização e a importância do Escopo e Sequência para o planejamento
e a avaliação do ensino e aprendizagem da língua inglesa. Compreender a progressão
dos saberes em sua dimensão vertical e horizontal.
Componente ou subcomponente da matriz ao qual se refere: Avaliação da
aprendizagem, Planejamento de aula, Ensino de habilidades linguísticas, Ensino de
conhecimentos linguístico-discursivos, Ensino de inglês para formação integral,
Consciência intercultural.
Carga horária estimada: entre 4h e 8h.
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Pauta 4: Inglês como língua franca e educação linguística voltada para a
interculturalidade23143
Compreender a visão do inglês como língua franca e suas principais implicações no
ensino: desterritorialização do idioma, priorização da inteligibilidade na comunicação
em detrimento de um modelo de falante nativo, educação linguística voltada para a
interculturalidade e atitude de acolhimento e legitimação de diferentes formas de
expressão na língua.
Componente ou subcomponente da matriz ao qual se refere: Consciência
intercultural.
Carga horária estimada: entre 3h e 6h.
Pauta 5: O ensino integrado das habilidades da BNCC
Integrar habilidades de diferentes eixos organizadores da BNCC por meio de práticas
sociais de uso da língua no planejamento de situações de aprendizagem.
Componente ou subcomponente da matriz ao qual se refere: Planejamento de aula,
Ensino de habilidades linguísticas, Ensino de conhecimentos linguístico-discursivos.
Carga horária estimada: entre 5h e 10h.

23. O Referencial Curricular para os anos finais do Ensino Fundamental produzido pelo instituto Reúna no contexto do
Programa Skills for Prosperity pode contribuir para o planejamento dessa pauta formativa.
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Pauta 6: Práticas de compreensão oral e escrita em estágios de pré-atividade,
atividade e pós-atividade24154
Planejar aulas e implementar práticas de sala de aula para o ensino das habilidades
de compreensão oral e escrita, orientadas por gêneros, interlocutores e propósitos
comunicativos claros, divididas em estágios de pré-atividade, atividade e
pós-atividade.
Componente ou subcomponente da matriz ao qual se refere: Ensino de habilidades
linguísticas.
Carga horária estimada: entre 4h e 8h.
Pauta 7: Práticas de produção oral e escrita em estágios de pré-atividade,
atividade e pós-atividade25165
Planejar aulas e implementar práticas de sala de aula para o ensino das habilidades
de produção oral e escrita, orientadas por gêneros, interlocutores e propósitos

24. Esta temática dialoga com a Pauta Formativa 3 – Produção textual em inglês e com a Pauta Formativa 4 – Leitura
e escuta em inglês na BNCC, que integram o Percurso Formativo, um material de referência para a formação docente
para implementação da BNCC e dos novos currículos, organizado pelo Instituto Reúna, em parceria com a Fundação
Lemann. As pautas indicadas propõem atividades para o trabalho do pessoal formador e estão disponíveis em https://
percursoformativobncc.org.br/downloads/af/lingua-inglesa/pautas-formativas_af_ingles_cn1.pdf. Acesso em: 15 set. 2020.
25. Esta temática dialoga com a Pauta Formativa 3 – Produção textual em inglês e com a Pauta Formativa 4 – Leitura
e escuta em inglês na BNCC, que integram o Percurso Formativo, um material de referência para a formação docente
para implementação da BNCC e dos novos currículos, organizado pelo Instituto Reúna, em parceria com a Fundação
Lemann. As pautas indicadas propõem atividades para o trabalho do pessoal formador e estão disponíveis em https://
percursoformativobncc.org.br/downloads/af/lingua-inglesa/pautas-formativas_af_ingles_cn1.pdf. Acesso em: 15 set. 2020.
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comunicativos claros, divididas em estágios de pré-atividade, atividade e pós-atividade.
Componente ou subcomponente da matriz ao qual se refere: Ensino de habilidades
linguísticas.
Carga horária estimada: entre 4h e 8h.
Pauta 8: Tecnologias de Informação e Comunicação no ensino da língua inglesa
Conhecer e explorar Tecnologias de Informação e Comunicação que podem ser
implementadas nos planos de aula e práticas de sala de aula para o ensino de língua
inglesa. Compreender como integrá-las apropriadamente e de forma eficaz no
ensino para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em
práticas de letramento na língua inglesa, de forma ética, crítica e responsável.
Componente ou subcomponente da matriz ao qual se refere: Uso de tecnologias
digitais para o ensino de inglês.
Carga horária estimada: entre 3h e 6h.
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Pauta 9: A importância e os desafios no ensino da oralidade266
Compreender a importância e os desafios do ensino da oralidade conforme previsto
pela BNCC. Conhecer estratégias, técnicas e atividades para o ensino da oralidade
em contextos específicos e para atingir os objetivos de aprendizagem desejados.
Componente ou subcomponente da matriz ao qual se refere: Habilidades de
produção – escrita (Writing) e produção oral (Speaking), Interação oral.
Carga horária estimada: entre 5h e 10h.
Pauta 10: Avaliação da aprendizagem da língua inglesa277
Discutir e identificar métodos de avaliação diagnóstica, somativa e formativa para
diagnosticar e analisar o processo de aprendizagem de estudantes e utilizar esses
resultados para retroalimentar a prática pedagógica.

26. Esta temática dialoga com a Pauta Formativa 1 - Oralidade da língua inglesa na BNCC e com a Pauta Formativa 3 Produção textual em inglês, que integram o Percurso Formativo, um material de referência para a formação docente
para implementação da BNCC e dos novos currículos, organizado pelo Instituto Reúna, em parceria com a Fundação
Lemann. As pautas indicadas propõem atividades para o trabalho do pessoal formador e estão disponíveis em
https://percursoformativobncc.org.br/downloads/af/lingua-inglesa/pautas-formativas_af_ingles_cn1.pdf. Acesso
em: 15 set. 2020.
27. Esta temática dialoga com o Guia de Avaliação produzido pelo Instituto Reúna no contexto do Programa Skills for
Prosperity. Além de oferecer referenciais teóricos sobre avaliação, o guia traz também exemplos de instrumentos
avaliativos para o ensino e a aprendizagem da língua inglesa.
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Componente ou subcomponente da matriz ao qual se refere: Avaliação da
aprendizagem.
Carga horária estimada: entre 5h e 10h.
Pauta 11: Seleção e uso de materiais para o ensino da língua inglesa, incluindo o
livro didático288
Selecionar textos, incluindo textos autênticos e textos multimodais, atrativos e
apropriados para o contexto e ano de ensino, integrando-os a seus planos de
aula e práticas de sala de aula, de forma a favorecer a aprendizagem. Selecionar e
fazer uso do livro didático como um potencializador do ensino e da aprendizagem
da língua inglesa.
Componente ou subcomponente da matriz ao qual se refere: Seleção e uso de
recursos e materiais para aprendizagem de inglês.
Carga horária estimada: entre 3h e 6h.
Pauta 12: Multiletramentos — a língua inglesa nas práticas sociais do mundo digital
Compreender o conceito de multiletramento e integrar textos multimodais no ensino
para potencializar a participação e a circulação de aprendizes nas práticas sociais do
mundo digital.
28. O Guia de Materiais Didáticos produzido pelo Instituto Reúna no contexto do Programa Skills for Prosperity pode
contribuir para o planejamento dessa pauta formativa.
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Componente ou subcomponente da matriz ao qual se refere: Uso de tecnologias
digitais para o ensino de inglês.
Carga horária estimada: entre 3h e 6h.
Pauta 13: Ensino de inglês sem preconceitos
Reconhecer a heterogeneidade e a diversidade estudantil para uma prática pedagógica
de língua inglesa mais inclusiva, de forma a combater preconceitos e estereótipos.
Componente ou subcomponente da matriz ao qual se refere: Inclusão social e de
gênero, Ensino da língua inglesa para formação integral, Consciência intercultural.
Carga horária estimada: entre 3h e 6h.
Pauta 14: Interação com temáticas de desigualdade social e de gênero
Planejar aulas e implementar práticas de sala de aula que oportunizem a interação
com temáticas de desigualdade social e de gênero, de forma a promover um ensino
e a construção de uma sociedade mais inclusiva. No anexo 11, são apontadas
algumas possibilidades efetivas de interação com essas temáticas em sala de aula,
considerando os temas das unidades do Escopo e Sequência.
Componente ou subcomponente da matriz ao qual se refere: Inclusão social e de
gênero, Ensino da língua inglesa para formação integral, Consciência intercultural.
Carga horária estimada: entre 3h e 6h.
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Modalidades e recursos

Profissional formador/a

As formações podem ser realizadas em
diferentes modalidades e com o uso
de distintos recursos, dependendo das
necessidades e possibilidades das redes. Com
o objetivo de aumentar o impacto das ações de
formação, recomenda-se o uso da modalidade
híbrida como forma de ampliar a carga horária,
atingir públicos que não teriam acesso a
atividades presenciais e atribuir continuidade
ao processo formativo. É importante que
a escolha dessa modalidade seja definida
levando em consideração as necessidades
e especificidades da rede, seus recursos
disponíveis, bem como os temas prioritários da
formação.

É nesta etapa também que ocorrerá a seleção
dos/das profissionais responsáveis por
executar a formação. Para o sucesso e a
efetividade das iniciativas, recomenda-se
que sua execução seja realizada por um/
uma profissional formador/a especialista em
língua inglesa, com amplo conhecimento e
competência nas dimensões linguística e de
prática pedagógica específica de inglês, cujo
perfil é especificado a seguir:

PERFIL DESEJÁVEL DA PESSOA
FORMADORA ESPECIALISTA
Características recomendadas:

Modalidades possíveis:
• 100% da carga horária na modalidade
presencial;
• uma parte da carga horária realizada
presencialmente e outra na
modalidade EAD;
• 100% da carga horária EAD.

•

Ser licenciado/a em Letras – Inglês.

•

Ter experiência com formação
continuada de docentes de língua
inglesa e na atividade docente de
língua inglesa.
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•

Ter conhecimento satisfatório da
BNCC e do CEFR.

•

Ter capacidade de formar
docentes para o desenvolvimento
das competências e habilidades
do currículo, usando metodologias
efetivas de formação continuada.

•

Ter capacidade de liderança e
trabalho em equipe.

Características sugeridas:
•

Ter nível de inglês C1 do CEFR.

Um recurso possível: o fortalecimento das
ações de formação pode se dar por meio
de parcerias com cursos de Letras de
universidades, associações e organizações
sociais, por exemplo. A colaboração ou
cooperação de outras instituições são
estimuladas, uma vez que podem contribuir
para a qualidade da formação, por meio de
seu conhecimento específico e experiência

na área. Cursos de Letras, por exemplo, muitas
vezes, buscam trabalhar em parceria com
a Educação Básica, podendo, dessa forma,
contribuir até mesmo com um/uma docente
especialista para realizar ações ou cobrir itens
das pautas formativas.

Cronograma
É necessário que a equipe organize um
cronograma para execução da formação, que
será utilizado tanto para a implementação
das ações quanto para o monitoramento do
trabalho.

Metodologias ativas
A seguir, são sugeridas algumas metodologias
ativas e formas de produzir saberes e
conhecimentos a partir da experiência,
de modo a colocar o/a docente como
protagonista de seu processo de
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desenvolvimento. Reitera-se a importância
da abertura para que o/a docente apresente,
discuta e encontre soluções para situaçõesproblema que enfrentam no exercício
da docência, de forma conectada ao
conhecimento que possui a respeito dos/das
estudantes.
• Análise de material didático à luz dos
novos currículos
• Construção conjunta de planos de
aula alinhados aos currículos
• Produção de recursos didáticos
(handouts, slides, flashcards, jogos)
alinhados aos novos currículos
• Análise de produções orais ou escritas
de estudantes para discussão sobre
formas de intervenção
• Sessões de microteaching2911

29. Mais informações sobre microteaching em
https://www.greelane.com/pt/recursos/for-educators/
microteaching-4580453/. Acesso em: 15 set. 2020.

ETAPA 3: EXECUÇÃO DA FORMAÇÃO
Nesta etapa, ocorrerá a execução das ações
formativas. É essencial que o trabalho seja
permeado pelas premissas de formação
de qualidade, entre as quais, o uso de
metodologias ativas no cumprimento
das pautas.

ETAPA 4: MONITORAMENTO DA FORMAÇÃO
Nesta etapa, é previsto o monitoramento
de aspectos considerados críticos para
o sucesso das iniciativas de formação. É
desejável que esse monitoramento aconteça
de forma contínua, sistemática e regular, como
forma de prover insumos para determinar
em que medida a implementação do plano
está sendo feita de acordo com o planejado.
Recomenda-se que sejam monitorados
aspectos como a execução do cronograma
de formações, o cumprimento das pautas
formativas e a frequência dos/das docentes
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participante, por meio do preenchimento de
relatórios – de execução da pauta, registro de
presença e principais questões levantadas,
pela pessoa formadora.

ETAPA 5: AVALIAÇÃO E REPLANEJAMENTO
DA FORMAÇÃO
A avaliação das iniciativas de formação
pode servir de instrumento para identificar
a necessidade de realização de ações
alternativas não previstas na fase do
planejamento e para replanejar e aprimorar as
ações. Entre outros aspectos considerados
pertinentes pela rede, a avaliação pode
observar:
• o desempenho da pessoa formadora;
• a relevância e a efetividade da pauta;
• o cumprimento das premissas de
qualidade da formação continuada.

Recomenda-se que esses aspectos sejam
avaliados a cada encontro pelos participantes
da formação, por meio de formulários
estruturados construídos pela equipe de
formação da rede.
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6. Palavras finais
Ao longo deste Guia, foram recomendados
passos importantes para a implementação
de programas de formação continuada de
língua inglesa nas redes. Contribuir para a
igualdade e a equidade na aprendizagem da
língua inglesa aos/às estudantes é auxiliálos/las a compreender o mundo e nele
intervir e participar de forma ativa, crítica e
engajada. Os esforços que as redes colocarão
na implementação desses programas são
intensos, porém diretamente proporcionais
aos seus potenciais efeitos, tanto no que diz
respeito à qualificação dos/das docentes
quanto no que se refere à aprendizagem
de estudantes. Para isso, reiteramos a

importância da construção de relações de
parceria, confiança e troca entre a equipe
de formação e os/as docentes e entre os
próprios docentes que, somadas às ações
planejadas e implementadas pela rede,
contribuam para a construção de espaços
de aprendizagem significativos e permeados
pelo engajamento coletivo. Dessa forma,
acredita-se que, aos poucos, caminhar-se-á
em direção à mudança e ao fortalecimento de
crenças e valores essenciais ao exercício da
prática docente, atingindo e adentrando, cada
vez mais, a sala de aula, espaço privilegiado
para a aprendizagem e o desenvolvimento de
competências para a vida e o trabalho.
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Anexo 1
Matriz de competências do/da docente de língua inglesa

Estágios de desenvolvimento do/
da docente

Estágio 1

Estágio 2

Estágio 3

Estágio 4

Competências da dimensão linguística301

Nível do CEFR

A2

B1

B2

C1

É capaz de compreender

É capaz de compreender

É capaz de compreender

É capaz de compreender

frases isoladas e

os pontos principais

as ideias principais

uma grande variedade

expressões frequentes

de textos e interações,

em textos complexos

de textos longos e

relacionadas com áreas

quando é utilizada uma

sobre assuntos

complexos, reconhecendo

de relevância imediata

linguagem clara e quando

concretos e abstratos,

os seus significados

(ex.: informações pessoais

os assuntos lhe são

incluindo discussões

implícitos. É capaz de

e familiares simples,

familiares, como trabalho,

técnicas na sua área de

se expressar de forma

compras, geografia local,

escola, lazer etc. É capaz

especialização. É capaz de

fluente e espontânea sem

trabalho). É capaz de se

de lidar com a maioria das

se comunicar com falantes

precisar recorrer à busca

comunicar durante

situações comunicativas

nativos com certo grau de

de expressões. É capaz de

possíveis de acontecerem

fluência

usar a língua de

...
30. Desenvolvida com base em The TESOL Guidelines for Developing EFL Professional Teaching Standards (Kuhlman & Božana Knežević), disponível em: https://www.
tesol.org/docs/default-source/papers-and-briefs/tesol-guidelines-for-developing-efl-professional-teaching-standards.pdf?sfvrsn=6; Cambridge English Teaching Framework Components (Cambridge Assessment English), disponível em: https://www.cambridgeenglish.org/Images/172991-categories-and-components-cambridgeenglish-teaching-framework.pdf; e Cambridge English Teaching – Framework Competency Statements (Cambridge Assessment English), disponível em https://www.
cambridgeenglish.org/Images/172992-full-level-descriptors-cambridge-english-teaching-framework.pdf(acesso em: 15 set. 2020); de forma alinhada à BNCC e ao CEFR.
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tarefas simples e de

ao viajar para um local

e espontaneidade. É

modo flexível e eficaz com

rotina, que exigem a troca

onde se fala a língua-

capaz de produzir textos

fins sociais, acadêmicos

de informações básicas

-alvo. É capaz de produzir

claros e detalhados sobre

e profissionais. É capaz de

sobre assuntos que lhe

um discurso simples e

uma grande variedade de

produzir textos claros, bem

são familiares e habituais.

coerente sobre assuntos

assuntos e explicar pontos

estruturados e detalhados

É capaz de descrever de

que lhe são familiares

de vista sobre temas

sobre temas complexos,

forma simples aspectos

ou de interesse pessoal.

da atualidade, expondo

demonstrando o domínio

da sua vida, de seu

É capaz de descrever

vantagens e desvantagens.

de mecanismos de

ambiente e assuntos de

experiências e eventos,

organização, de conexão e

necessidade imediata.

sonhos, esperanças e

de coesão do discurso.

ambições, bem como
expor brevemente razões
e justificações para suas
opiniões ou planos.

Competências da dimensão prática pedagógica
Gestão da
aprendizagem
e dos recursos
didáticos

Planejamento
de aula

Possui conhecimento

Possui conhecimento

Possui uma boa

Possui compreensão

básico de conceitos--

razoável de conceitos-

compreensão de

avançada de conceitos-

chave relacionados ao

-chave relacionados ao

conceitos-chave

-chave relacionados ao

planejamento de aula e

planejamento de aula e

relacionados ao

planejamento de aula e

utiliza esse conhecimento

utiliza esse conhecimento

planejamento de aula e

utiliza esse conhecimento

para planejar aulas, para

para planejar aulas,

utiliza esse conhecimento

para planejar aulas

o ensino das habilidades

levando em consideração

para planejar aulas com

com objetivos claros,

e dos conhecimentos

possíveis necessidades

objetivos claros, levando

levando em consideração

linguístico-discursivos.

e dificuldades dos/

em consideração algumas

as necessidades e

das aprendizes, para o

das necessidades e

dificuldades dos/das

ensino das habilidades

dificuldades dos/das

aprendizes, para o ensino

e dos conhecimentos

aprendizes, para o ensino

integrado das habilidades

linguístico-discursivos.

integrado das habilidades

e dos conhecimentos

e dos conhecimentos

linguístico-discursivos.

linguístico-discursivos.

...
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Seleção e uso
de recursos e
materiais para
aprendizagem
da língua
inglesa

Seus planos de aula

Seus planos de aula e

Seus planos de aula e

Seus planos de aula e

e práticas de sala

práticas de sala de aula

práticas de sala de aula

práticas de sala de aula

de aula demonstram

demonstram o uso de

demonstram claramente

demonstram muito

o uso de materiais

materiais apropriados,

o uso de materiais

claramente o uso de

apropriados, cuja seleção

incluindo alguns

apropriados, incluindo

materiais apropriados

tem justificativa clara.

materiais multimodais,

materiais multimodais,

e atrativos, incluindo

cuja seleção se justifica

cuja seleção se justifica

materiais multimodais,

pelo conhecimento

pela compreensão

cuja seleção se justifica

de necessidades

das necessidades

por razões claras e pela

dos/das estudantes.

dos/das estudantes.

compreensão detalhada
das necessidades
de estudantes.

Uso de
tecnologias
digitais para
o ensino da
língua inglesa

Seus planos de aula

Seus planos de aula

Seus planos de aula

Seus planos de aula

e práticas de sala de

e práticas de sala de

e práticas de sala de

e práticas de sala de

aula demonstram uso

aula demonstram uso

aula demonstram uso

aula demonstram uso

de recursos digitais,

de recursos digitais,

de recursos digitais,

de recursos digitais,

quando disponíveis,

quando disponíveis, com

quando disponíveis,

quando disponíveis,

mas sem compreensão

razoável compreensão

com boa compreensão

com confiança e

clara de como integrá-

de como integrá-los

de como integrá-los

compreensão avançada

-los apropriadamente

apropriadamente

apropriadamente e de

de como integrá-los

ao ensino.

ao ensino.

forma eficaz ao ensino.

apropriadamente e de
forma eficaz ao ensino.

...
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Avaliação da
aprendizagem

Possui conhecimento

Possui conhecimento

Possui uma boa

Possui compreensão

básico de conceitos-

razoável de conceitos-

compreensão de

avançada de conceitos-

-chave relacionados à

-chave relacionados à

conceitos-chave

-chave relacionados à

avaliação (diagnóstica,

avaliação (diagnóstica,

relacionados à

avaliação (diagnóstica,

formativa e somativa) da

formativa e somativa) da

avaliação (diagnóstica,

formativa e somativa)

aprendizagem e utiliza

aprendizagem e utiliza

formativa e somativa)

da aprendizagem, utiliza

esse conhecimento

esse conhecimento

da aprendizagem, utiliza

esse conhecimento para

para avaliar o progresso

para avaliar o progresso

esse conhecimento para

avaliar o progresso de

de estudantes.

de estudantes.

avaliar o progresso de

estudantes regularmente

estudantes regularmente

e usa as evidências das

e usa as evidências das

avaliações realizadas para

avaliações realizadas para

estabelecer prioridades e

orientar o planejamento

orientar o ensino.

de atividades e aulas.
Ensino de
habilidades
linguísticas

Habilidades
de recepção
– Leitura
(Reading) e
Compreensão
oral (Listening)

Seus planos de aula e

Seus planos de aula

Seus planos de aula

Seus planos de aula e

práticas de sala de aula

e práticas de sala de

e práticas de sala de

práticas de sala de aula

demonstram repertório

aula demonstram bom

aula demonstram uma

demonstram grande

básico de técnicas e

repertório de técnicas

variedade de técnicas

variedade de técnicas

atividades para o ensino

e atividades para o

e atividades para o

e atividades para o

das habilidades de leitura

ensino das habilidades

ensino das habilidades

ensino das habilidades

e compreensão oral, nem

de leitura e compreensão

de leitura e compreensão

de leitura e compreensão

sempre orientadas por

oral, orientadas por

oral, orientadas por

oral, orientadas por

gêneros, interlocutores

gêneros, interlocutores e

gêneros, interlocutores e

gêneros, interlocutores e

e propósitos

propósitos comunicativos,

propósitos comunicativos

propósitos comunicativos

comunicativos claros.

com algum nível de

claros, frequentemente

claros, sempre divididas

consciência de estágios

divididas em estágios de

em estágios de pré-

de pré-atividade,

pré-atividade, atividade e

-atividade, atividade e

atividade e pós-atividade.

pós-atividade.

pós-atividade.

...
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Habilidades
de produção
– Escrita
(Writing) e
Produção oral
(Speaking)

Interação oral

Seus planos de aula e

Seus planos de aula

Seus planos de aula

Seus planos de aula e

práticas de sala de aula

e práticas de sala de

e práticas de sala de

práticas de sala de aula

demonstram repertório

aula demonstram bom

aula demonstram uma

demonstram grande

básico de técnicas e

repertório de técnicas

variedade de técnicas

variedade de técnicas

atividades para o ensino

e atividades para o

e atividades para o

e atividades para o

das habilidades de escrita

ensino das habilidades

ensino das habilidades

ensino das habilidades

e produção oral, nem

de escrita e produção

de escrita e produção

de escrita e produção

sempre orientadas por

oral, orientadas por

oral, orientadas por

oral, orientadas por

gêneros, interlocutores

gêneros, interlocutores e

gêneros, interlocutores e

gêneros, interlocutores e

e propósitos

propósitos comunicativos,

propósitos comunicativos

propósitos comunicativos

comunicativos claros.

com algum nível de

claros, frequentemente

claros, sempre divididas

consciência de estágios

divididas em estágios de

em estágios de pré-

de pré-atividade,

pré-atividade, atividade e

-atividade, atividade e

atividade e pós-atividade.

pós-atividade.

pós-atividade.

Seus planos de aula e

Seus planos de aula

Seus planos de aula

Seus planos de aula e

práticas de sala de aula

e práticas de sala de

e práticas de sala de

práticas de sala de aula

demonstram repertório

aula demonstram bom

aula demonstram uma

demonstram grande

básico de técnicas

repertório de técnicas e

variedade de técnicas e

variedade de técnicas e

e atividades para o

atividades para o ensino

atividades para o ensino

atividades para o ensino

ensino da habilidade

da habilidade de interação

da habilidade de interação

da habilidade de interação

de interação oral, nem

oral, orientadas por

oral, orientadas por

oral, orientadas por

sempre orientadas por

gêneros, interlocutores e

gêneros, interlocutores e

gêneros, interlocutores e

gêneros, interlocutores

propósitos comunicativos,

propósitos comunicativos

propósitos comunicativos

e propósitos

com algum nível de

claros, frequentemente

claros, sempre divididas

comunicativos claros.

consciência de estágios

divididas em estágios de

em estágios de pré-

de pré-atividade,

pré-atividade, atividade e

-atividade, atividade e

atividade e pós-atividade.

pós-atividade.

pós-atividade.

...
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Ensino de
conhecimentos
linguísticodiscursivos

Ensino para
formação
integral

Vocabulário e
Gramática

Consciência
intercultural

Seus planos de aula e

Seus planos de aula

Seus planos de aula

Seus planos de aula e

práticas de sala de aula

e práticas de sala

e práticas de sala de

práticas de sala de aula

demonstram repertório

de aula demonstram

aula demonstram uma

demonstram grande

básico de técnicas para

bom repertório de

variedade de técnicas

variedade de técnicas,

o ensino de vocabulário

técnicas para o ensino

para o ensino de

utilizadas de forma

e gramática e algum

de vocabulário e

vocabulário e gramática

consistente, para o

nível de consciência

gramática e consciência

a serviço das práticas

ensino de vocabulário e

de formas de ensino

de formas de ensino

sociais de uso da língua.

gramática a serviço das

desses conhecimentos

desses conhecimentos

práticas sociais de uso

linguístico-discursivos

linguístico-discursivos

da língua.

a serviço das práticas

a serviço das práticas

sociais de uso da língua.

sociais de uso da língua.

Possui conhecimento

Possui conhecimento

Possui uma boa

Possui compreensão

básico de conceitos-

razoável de conceitos-

compreensão de

avançada de conceitos-

-chave relacionados à

-chave relacionados à

conceitos-chave

-chave relacionados à

dimensão intercultural e

dimensão intercultural e

relacionados à dimensão

dimensão intercultural e

utiliza esse conhecimento

utiliza esse conhecimento

intercultural e utiliza esse

utiliza esse conhecimento

no ensino para a

no ensino para a

conhecimento no ensino

com confiança no ensino

problematização sobre

problematização sobre

para a problematização

para a problematização

aspectos relativos à

aspectos relativos à

sobre aspectos relativos

sobre aspectos relativos

interação entre culturas.

interação entre culturas.

à interação entre culturas

à interação entre culturas

(de alunos e alunas e

(de alunos e alunas e

aquelas relacionadas

aquelas relacionadas

a demais falantes de

a demais falantes de

língua inglesa), de modo

língua inglesa), de modo

a favorecer o convívio, o

a favorecer o convívio, o

respeito, a superação de

respeito, a superação de

conflitos e a valorização

conflitos e a valorização

da diversidade entre os

da diversidade entre os

povos.

povos.

...
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Inclusão social
e de gênero

70

Possui conhecimento

Possui conhecimento

Possui uma boa

Possui compreensão

básico de conceitos-

razoável de conceitos-

compreensão de

avançada de conceitos-

-chave relacionados

-chave relacionados

conceitos-chave

-chave relacionados

à inclusão social e de

à inclusão social e de

relacionados à inclusão

à inclusão social e de

gênero, e seus planos

gênero, e seus planos de

social e de gênero, e

gênero, e seus planos de

de aula e práticas de

aula e práticas de sala

seus planos de aula

aula e práticas de sala

sala de aula, às vezes,

de aula demonstram

e práticas de sala de

de aula demonstram a

demonstram integração

a integração dessas

aula, frequentemente,

integração de temáticas

dessas temáticas

temáticas no ensino.

demonstram a integração

de inclusão social e de

de temáticas de inclusão

gênero e a promoção do

social e de gênero e a

respeito e da participação

promoção do respeito

de todos/as os/as

e da participação

estudantes, considerando

de todos/as os/as

a diversidade étnica, de

estudantes, considerando

gênero, cultural, religiosa

a diversidade étnica, de

e socioeconômica.

no ensino.

gênero, cultural, religiosa
e socioeconômica.
Ensino da
língua inglesa
para formação
integral

Possui conhecimento

Possui conhecimento

Possui uma boa

Possui compreensão

básico de conceitos-

razoável de conceitos-

compreensão de

avançada de conceitos-

-chave relacionados ao

-chave relacionados ao

conceitos-chave

-chave relacionados

ensino da língua inglesa

ensino da língua inglesa

relacionados ao ensino

ao ensino da língua

para formação integral

para formação integral e

da língua inglesa para

inglesa para formação

e, às vezes, utiliza esse

utiliza esse conhecimento

formação integral e

integral e utiliza esse

conhecimento no ensino

no ensino para o

frequentemente utiliza

conhecimento no ensino

para o desenvolvimento

desenvolvimento integral

esse conhecimento

para o desenvolvimento

integral do/da estudante.

do/da estudante.

no ensino para o

integral, o protagonismo

desenvolvimento integral

do/da estudante e o

do/da estudante.

exercício de cidadania
ativa e intercultural.
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Anexo 2
Descrição dos componentes e
subcomponentes da matriz de competências
do/da docente de língua inglesa

Componente da dimensão linguística
Nível do CEFR

•

Competência comunicativa na língua inglesa considerando os níveis do CEFR.

Componentes da dimensão prática pedagógica
Gestão da aprendizagem e dos
recursos didáticos

Planejamento de aula

•

Identificação das necessidades dos/as estudantes, definição de objetivos, seleção de
materiais e recursos apropriados.

Seleção e uso de

•

Planejamento de sequências de atividades conectadas umas às outras.

•

Consciência de como o planejamento e o ensino efetivo levam à aprendizagem.

•

Princípios para avaliação, seleção, adaptação, suplementação e exploração de livros
didáticos e materiais complementares.

recursos e materiais
para aprendizagem da
língua inglesa

•

Demonstração prática de como aplicar esses princípios em contextos específicos e
para atingir os objetivos de aprendizagem desejados.

•

Seleção de materiais (tweets, notícias, blogues, fotolegendas, timelines etc.)
como insumo pedagógico em contextos específicos e para atingir os objetivos de
aprendizagem desejados.

...
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Uso de tecnologias digitais

•

Familiaridade com recursos digitais relacionados ao ensino e à aprendizagem de inglês.

para o ensino da língua

•

Habilidades básicas para o manuseio de recursos digitais.

•

Demonstração de como selecionar e empregar recursos digitais (exemplo: vídeos,

inglesa

podcasts, tweets, memes, blogues), quando disponíveis, para atingir objetivos de
aprendizagem, bem como promover a autonomia de estudantes.
Avaliação da aprendizagem

•

Conceitos e técnicas para avaliação da aprendizagem (exemplos: avaliação diagnóstica,
formativa e somativa).

•

Familiaridade com diferentes formas de avaliar.

•

Demonstração prática da habilidade de selecionar, criar e implementar formas
apropriadas de avaliação em contextos específicos para apoiar a aprendizagem
da língua.

•

Demonstração da aplicação prática dos conceitos para avaliar e utilizar efetivamente a
avaliação da aprendizagem como evidência para tomada de decisões relacionadas ao
planejamento para facilitar a aprendizagem da língua.

•

Conceitos e técnicas para o ensino de leitura e compreensão oral (exemplos:

Ensino de habilidades

Habilidades de recepção

linguísticas

– Leitura (Reading)

processamento top-down e bottom-up, gêneros textuais, atividades em estágios de

e Compreensão oral

pré-atividade, atividade e pós-atividade).

(Listening)

•

Compreensão de diferentes gêneros textuais e seus propósitos.

•

Dificuldades que estudantes normalmente enfrentam na aprendizagem de leitura e
compreensão oral.

•

Habilidade para explorar textos orais e escritos de acordo com os interesses e
necessidades de estudantes.

•

Habilidades relacionadas ao uso de dicionários bilíngues e monolíngues.

•

Demonstração da aplicação prática dos conceitos acima por meio de uma variedade
de técnicas apropriadas para o ensino de leitura e compreensão oral em contextos
específicos e para atingir os objetivos de aprendizagem desejados.

...
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Habilidades de produção

•

– Escrita (Writing) e
Produção oral (Speaking)

Conceitos e técnicas para o ensino de escrita e produção oral (exemplos: gêneros
textuais, atividades em estágios de pré-atividade, atividade e pós-atividade).

•

Conceitos e técnicas para dar suporte e acompanhar a produção de estudantes
(exemplos: escrita como processo, correção por pares, uso de error codes etc.).

•

Conceitos e técnicas para correção da escrita e da produção oral (exemplos: técnicas
de correção explícita e implícita, correção conduzida pelo/pela docente, autocorreção,
correção por pares etc.).

•

Compreensão de diferentes gêneros textuais e seus propósitos comunicativos, níveis
de formalidade, diferenças entre linguagem oral e escrita.

•

Dificuldades que estudantes normalmente enfrentam na aprendizagem da escrita e da
produção oral.

•

Habilidade para explorar modelos textuais que possam servir de insumos para a escrita
e a produção oral.

•

Demonstração da aplicação prática dos conceitos acima por meio de uma variedade
de técnicas apropriadas para o ensino de escrita e produção oral em contextos
específicos e para atingir os objetivos de aprendizagem desejados.

Interação oral

•

Conceitos e técnicas para o ensino da interação oral (compreensão e produção de
textos orais em uma situação comunicativa entre dois ou mais participantes).

•

Compreensão de diferentes gêneros textuais e seus propósitos comunicativos, níveis
de formalidade, diferenças entre linguagem oral e escrita.

•

Dificuldades que estudantes normalmente enfrentam na interação oral entre dois ou
mais participantes.

•

Habilidade para explorar modelos textuais que possam servir de insumos para o
trabalho com a interação.

•

Demonstração da aplicação prática dos conceitos acima por meio de uma variedade de
técnicas apropriadas para o ensino da interação oral em contextos específicos e para
atingir os objetivos de aprendizagem desejados.

...
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Ensino de conhecimentos

Vocabulário e Gramática

•

linguístico-discursivos

Conceitos e técnicas para apresentação e prática de vocabulário (exemplos:
apresentação indutiva e dedutiva, criação de contexto para apresentação, forma/
significado/uso, uso de linhas do tempo, verificação de compreensão de significado,
drilling, prática livre e controlada, uso de recursos visuais etc.).

•

Conceitos como sinônimo, antônimo, collocation, chunck etc.

•

Compreensão de possíveis formatos de uma aula de gramática (exemplos: Presentation,
Practice and Production (PPP), Test-Teach-Test (TTT), Task-based Learning (TBL) etc.).

•

Compreensão de estratégias de aprendizagem de vocabulário (como
Vocabulary Journals).

•

Terminologia para descrição de itens gramaticais.

•

Demonstração da aplicação prática dos conceitos acima por meio de uma variedade
de técnicas apropriadas para o ensino de vocabulário e de gramática a serviço das
práticas sociais de uso da língua em contextos específicos e para atingir os objetivos
de aprendizagem desejados.

Educação integral

Consciência intercultural

•

Compreensão de que, na sociedade contemporânea, as culturas estão em contínuo
processo de interação e (re)construção.

•

Compreensão da concepção de inglês como língua franca e as implicações da adoção
desse conceito para o processo de ensino e de aprendizagem.

•

Demonstração da aplicação prática dos conceitos acima para o ensino da
competência intercultural em contextos específicos e para atingir os objetivos de
aprendizagem desejados.

...
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Inclusão social e de gênero
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•

Compreensão e sensibilidade sobre temáticas de inclusão social e de gênero.

•

Respeito às diferenças, considerando a diversidade étnica, de gênero, cultural, religiosa
e socioeconômica.

•

Demonstração da integração dessas temáticas no ensino e da promoção do respeito
e da participação de todos os/as estudantes, considerando a diversidade étnica, de
gênero, cultural, religiosa e socioeconômica.

Ensino da língua inglesa

•

Compreensão e demonstração do desenvolvimento das competências gerais da BNCC.

para formação integral

•

Visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto –
considerando-os como sujeitos de aprendizagem.

•

Compreensão do ensino de língua inglesa como uma possibilidade para o
desenvolvimento integral, equilibrando aspectos do aprender, do saber fazer, do saber
ser e do saber conviver, contemplados nas dez competências gerais da BNCC e nas
habilidades gerais do CEFR.

•

Demonstração da aplicação prática dos conceitos acima no ensino para o
desenvolvimento integral, o protagonismo da pessoa que estuda e o exercício de
cidadania ativa e intercultural.
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Anexo 3
Imagem ilustrativa do processo de planejamento das ações formativas
Início da formação docente

Deﬁnição de equipe e reﬂexões iniciais

Consultar documento parte II, itens 1 e 2.

Diagnóstico de contexto, recursos e necessidades

Coleta de dados linguísticos dos/das docentes

O/A docente tem nível A2?

Consultar documento parte II, item 3.

Consultar documento parte II, item 4.

Não

Fazer curso na plataforma LIFT
até o alcance do nível A2

Sim

Diagnóstico das necessidades
formativas do/da docente

Planejamento dos percursos formativos

Consultar documento parte II, item 5.

Planejar e implementar percursos
formativos especíﬁcos

Consultar documento parte II,
item 5 (anexo 1 e anexo 9).

Consultar documento parte II, itens 4 e 5.

Consultar documento parte II, item 4.

Foco pedagógico

Foco linguístico

Usar e incentivar o uso da
plataforma LIFT
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Anexo 4
Composição da equipe
(Este anexo se refere ao item 1 da parte II deste Guia)
Preencha o quadro a seguir com o nome da pessoa profissional
responsável pelo planejamento e pela gestão da formação. Mais
informações sobre esta etapa do processo estão disponíveis no
item 1 da parte II deste Guia.
Equipe responsável pelo planejamento e pela gestão da formação

Responsabilidades:
Nome da pessoa profissional responsável
pela gestão da formação:

•

Realizar, com o apoio da pessoa especialista na área, o diagnóstico para a
formação.

•

Elaborar o planejamento da formação.

•

Monitorar e avaliar a execução das formações.

Responsabilidades:
Nome da pessoa profissional
especialista na área:

•

Apoiar a pessoa profissional responsável pela gestão da formação na
realização do diagnóstico para a formação.

•

Elaborar pautas formativas.

•

Monitorar e avaliar a execução das formações.
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Anexo 5
Reflexão inicial
(Este anexo se refere ao item 2 da parte II deste Guia)
Antes de iniciar o planejamento das ações formativas, reflita
sobre as questões a seguir. Faça anotações para auxiliar na
sistematização da reflexão. Mais informações sobre esta etapa do
processo estão disponíveis no item 2 da parte II deste Guia.

Reflexão prévia ao planejamento da formação
1. Quais são as premissas para uma formação continuada que prepare o/a docente de
língua inglesa para o desenvolvimento das aprendizagens dos novos currículos?

2. Como garantir que as ações formativas específicas de língua inglesa alcancem todos/
tadas os/as docentes de língua inglesa das redes?
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3. Como as iniciativas de formação podem ser customizadas e contextualizadas de forma a
alcançar efetivamente todos/todas os/as docentes, considerando sua heterogeneidade/
diversidade (tempo de experiência, posição de progressão na carreira, perfil sociorracial e
de gênero, territórios de atuação)?

4. Quais são as principais necessidades do/da docente de língua inglesa para a
implementação dos novos currículos?

5. Como pode ser executada a formação continuada para docentes de língua inglesa,
considerando as prioridades das redes em relação à formação e à aprendizagem do
idioma e os recursos disponíveis? Sugere-se que sejam considerados aspectos como a
modalidade de entrega (presencial, EAD, híbrido), carga horária, número de participantes e
regularidade das iniciativas de formação.
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Anexo 6
Diagnóstico: entendendo o contexto e
estabelecendo o ponto de partida
(Este anexo se refere ao item 3 da parte II deste Guia)
As perguntas a seguir têm o objetivo de diagnosticar ações
formativas nas redes, recursos disponíveis e necessidades
formativas do/da docente. Faça anotações claras e precisas, pois
elas serão retomadas em etapas posteriores. Mais informações
sobre esta etapa do processo estão disponíveis no item 3 (3.1, 3.2,
3.3) da parte II deste Guia.

Diagnóstico de ações formativas nas redes (item 3.1 da parte II deste Guia)
1. Quais formações (não necessariamente específicas de língua inglesa) já são oferecidas
pela rede?
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2. Qual é a regularidade dessas ações? Com qual frequência e em que horário o/a docente
tem o costume de participar de formações?

3. Quais tipos de formação (não necessariamente específicas de língua inglesa) são
mais bem avaliadas pelo/pela docente? Quais são três características positivas dessas
formações?

4. Já existem na rede ações formativas específicas para língua inglesa? Em caso afirmativo,
quais são três características positivas dessas ações? Em quais aspectos é preciso focar
para que essas iniciativas já existentes possam ser aperfeiçoadas?
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Diagnóstico dos recursos disponíveis (item 3.2 da parte II deste Guia)
1. Com quais e quantos profissionais específicos de língua inglesa a rede poderia contar
para realizar as formações?

2. Quais recursos (de infraestrutura, financeiros, etc.) estão disponíveis na rede para a
formação?

3. Quais recursos poderiam vir a ser utilizados para a formação?
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4. Quais instituições locais podem contribuir para a formação (ex.: universidades,
organizações sociais etc.)?

Diagnóstico de necessidades formativas dos/das docentes (item 3.3 da parte II
deste Guia)
1. Quantas/quantos docentes de língua inglesa lecionam na rede?

2. Qual é a disponibilidade de tempo do/da docente para participar das formações?
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3. Qual é o percentual de docentes com formação adequada no componente língua inglesa?

4. Quais foram as principais mudanças trazidas pelo novo currículo de língua inglesa que
impactaram a prática docente?

5. Qual é o conhecimento prévio dos/das docentes sobre a BNCC e o novo currículo?

6. Quais são as principais demandas dos/das docentes sobre esses temas?

84
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ANEXO 7
Planejamento do percurso linguístico
(Este anexo se refere ao item 4.2 da parte II deste Guia)
Nesta etapa, você organizará as ações relativas à implementação do percurso linguístico, mais especificamente do
curso on-line LIFT (Language Improvement for Teachers), na rede. Mais informações sobre esta etapa do processo
estão disponíveis no item 4.2 da parte II deste Guia.

ETAPA 1: EXPERIÊNCIA DO/DA CURSISTA NA PLATAFORMA LIFT
Objetivo: Acessar a plataforma LIFT para conhecê-la e compreender de que forma a jornada do/da cursista é organizada

Passos relacionados à etapa
(Exemplo: Inscrever-se na plataforma LIFT.)

Recursos
(Há algum recurso necessário
para sua execução?)

Responsável

Prazo
de início

Prazo
final

...
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ETAPA 2: COMUNICAÇÃO COM O/A DOCENTE
Objetivo: Definir as estratégias de comunicação com os/as docentes para que conheçam o LIFT, sejam sensibilizados/as para a
importância da formação linguística e mobilizados/as a cursá-lo.

Passos relacionados à etapa

Recursos
(Há algum recurso necessário
para sua execução?)

Responsável

Prazo
de início

Prazo
final

...
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ETAPA 3: COLETA DE DADOS LINGUÍSTICOS DOS/DAS DOCENTES
Objetivo: Realizar a coleta de dados linguísticos dos/das docentes.

Passos relacionados à etapa

Recursos
(Há algum recurso necessário
para sua execução?)

Responsável

Prazo
de início

Prazo
final

...
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ETAPA 4: ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PERCURSO FORMATIVO
Objetivo: Acompanhar a formação linguística e avaliar os resultados obtidos ao final dela.

Passos relacionados à etapa

Recursos
(Há algum recurso necessário
para sua execução?)

Responsável

Prazo
de início

Prazo
final

...
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ANEXO 8
Planejamento do percurso de prática pedagógica
(Este anexo se refere ao item 5 da parte II deste Guia)
Nesta etapa, você organizará as ações relativas ao planejamento, à implementação e à avaliação do percurso de prática
pedagógica. Mais informações sobre esta etapa do processo estão disponíveis no item 5 da parte II do referencial.

ETAPA 1: DIAGNÓSTICO
Objetivo: Realizar um diagnóstico das necessidades formativas dos/das docentes.

Passos relacionados à etapa

Recursos
(Há algum recurso necessário
para sua execução?)

Responsável

Prazo
de início

Prazo
final

...
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ETAPA 2: PLANEJAMENTO DA FORMAÇÃO
Objetivo: Planejar o percurso formativo de prática pedagógica, definindo temas prioritários
para as pautas formativas, modalidades, recursos e o cronograma das formações.

Passos relacionados à etapa

Recursos
(Há algum recurso necessário
para sua execução?)

Responsável

Prazo
de início

Prazo
final

...
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ETAPA 3: EXECUÇÃO DA FORMAÇÃO
Objetivo: Executar a formação, seguindo as premissas de qualidade para a formação continuada.

Passos relacionados à etapa

Recursos
(Há algum recurso necessário
para sua execução?)

Responsável

Prazo
de início

Prazo
final

...
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ETAPA 4: MONITORAMENTO DA FORMAÇÃO
Objetivo: Monitorar aspectos considerados críticos para o sucesso das iniciativas de formação.

Passos relacionados à etapa

Recursos
(Há algum recurso necessário
para sua execução?)

Responsável

Prazo
de início

Prazo
final

...
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ETAPA 5: AVALIAÇÃO E REPLANEJAMENTO DA FORMAÇÃO
Objetivo: Avaliar as iniciativas de formação para identificar a necessidade de realização de
ações alternativas não previstas na fase do planejamento e replanejar e aprimorar as ações.

Passos relacionados à etapa

Recursos
(Há algum recurso necessário
para sua execução?)

Responsável

Prazo
de início

Prazo
final

...
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ANEXO 9
Como analisar as evidências sobre o ensino de língua inglesana rede
(Este anexo se refere à etapa 1 do item 5 da parte II deste Guia)

Evidência

Possíveis pontos de análise

O ponto de análise
correspondente
gerará insumos sobre
quais componentes
da matriz de
competências?

Observação de
aula

Há integração das habilidades linguísticas (speaking, reading, writing e

•

listening) e dos conhecimentos linguístico-discursivos no ensino ou os itens

Ensino de
habilidades

gramaticais e de vocabulário são ensinados isoladamente?

linguísticas

•

Ensino de
conhecimentos
linguístico-discursivos

•

Planejamento de
aula

...
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Os materiais utilizados são atrativos e atendem às necessidades dos/das

•

estudantes e aos objetivos da aula? Há uso de materiais multimodais (que

Seleção e uso de
recursos e materiais

misturam diferentes linguagens – verbal, visual, corporal, audiovisual)?

para aprendizagem
de inglês

Há algum uso de recursos digitais no ensino? Em caso afirmativo, esses

•

recursos são integrados apropriadamente e de forma eficaz ao ensino?

Uso de tecnologias
digitais para o
ensino de inglês

O ensino das habilidades linguísticas é orientado por gêneros, interlocutores e

•

propósitos comunicativos claros?

Ensino de
habilidades
linguísticas

O ensino das habilidades linguísticas é dividido em estágios de pré-atividade,

•

atividade e pós-atividade?

Ensino de
habilidades
linguísticas

A aula provoca reflexão sobre aspectos relativos à interação entre culturas
(dos/das estudantes e aquelas relacionadas a demais falantes de língua
inglesa) e sobre temáticas de inclusão social e de gênero?

•

Ensino para
formação integral

...
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Planos de aula

Os planos de aula demonstram integração das habilidades linguísticas

•

(speaking, reading, writing e listening) e dos conhecimentos linguístico-

Ensino de
habilidades

-discursivos no ensino ou os itens gramaticais e de vocabulário são ensinados

linguísticas

isoladamente?

•

Ensino de
conhecimentos
linguístico-discursivos

•

Planejamento de
aula

Os planos de aula demonstram o uso de materiais atrativos e que atendem

•

às necessidades dos/das estudantes e aos objetivos da aula? Os planos de

recursos e materiais

aula demonstram o uso de materiais multimodais (que misturam diferentes

para aprendizagem

linguagens – verbal, visual, corporal, audiovisual)?

Os planos de aula demonstram o uso de recursos digitais no ensino? Em caso
afirmativo, esses recursos são integrados apropriadamente e de forma eficaz?

Seleção e uso de

de inglês

•

Uso de tecnologias
digitais para o
ensino de inglês

...
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Os planos de aula demonstram o ensino das habilidades linguísticas orientado

•

por gêneros, interlocutores e propósitos comunicativos claros?

Ensino de
habilidades
linguísticas

Os planos de aula demonstram o planejamento de atividades para o ensino

•

das habilidades linguísticas divididas em estágios de pré-atividade, atividade e

habilidades

pós-atividade?

Os planos de aula demonstram reflexão sobre aspectos relativos à interação

linguísticas

•

entre culturas (dos/das estudantes e aquelas relacionadas a demais falantes

Ensino para
formação integral

de língua inglesa) e sobre temáticas de inclusão social e de gênero?

O ensino das habilidades linguísticas é dividido em estágios de pré-atividade,

Ensino de

•

atividade e pós-atividade?

Ensino de
habilidades
linguísticas

Os planos de aula preveem a avaliação (diagnóstica, formativa ou somativa)

•

da aprendizagem para avaliar o progresso dos/das estudantes regularmente e

aprendizagem

informar o ensino?

Observação
e análise de
indicadores de
performance
dos/das
estudantes

Em quais conhecimentos (vocabulário, gramática) ou habilidades (listening,

Avaliação da

•

speaking, reading, writing) os/as estudantes demonstram melhor desempenho

Ensino de
habilidades

nas avaliações?

linguísticas

•

Ensino de
conhecimentos
linguístico-discursivos

...
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Em quais conhecimentos (vocabulário, gramática) ou habilidades (listening,

•

speaking, reading, writing) os/as estudantes demonstram pior desempenho

Ensino de
habilidades

nas avaliações?

linguísticas

•

Ensino de
conhecimentos
linguístico-discursivos

Conversas com
docentes

Para você, quais são os principais objetivos/propósitos do ensino e da

•

aprendizagem de inglês na Educação Básica?

Como professor/profesora, quais tipos de atividade são predominantes em

Ensino para
formação integral

•

suas aulas de inglês?

Ensino de
habilidades
linguísticas

•

Ensino de
conhecimentos
linguístico-discursivos

Quais tipos de instrumento você utiliza para avaliar o progresso dos/das
estudantes e informar o ensino?

•

Avaliação da
aprendizagem
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ANEXO 10
Percurso formativo de prática pedagógica
(Este anexo se refere à etapa 2 do item 5 da parte II deste Guia)
Neste instrumento, você sistematizará todos os detalhes relacionados à formação. Antes de iniciar, consulte suas respostas às
questões da reflexão inicial e às questões 1, 2, 3 e 4 do diagnóstico das ações formativas na rede: elas lhe auxiliarão a resgatar
algumas ideias iniciais e a realizar um planejamento mais assertivo. É importante também que você leia atentamente as
premissas de qualidade para a formação continuada, disponíveis neste Guia. Depois, observe que, no instrumento, há campos
para você preencher com as definições e os detalhes da formação a serem definidos nesta etapa. Em cada campo, são
indicados os materiais que podem ser consultados para apoiar a definição de cada item. Mais informações sobre esta etapa do
processo estão disponíveis no item 5 da parte II deste Guia.

Rede:

Número de docentes:
(Consultar a questão 1 do diagnóstico das necessidades
formativas dos/das docentes.)

Carga horária da formação:
(Consultar a questão 2 do diagnóstico das ações formativas na
rede, a questão 2 do diagnóstico das necessidades formativas
dos/das docentes e as questão 4 da reflexão inicial.)

Modalidade da formação (presencial, EAD, híbrida):
(Consultar a questão 4 da reflexão inicial.)

...
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Local onde a formação será realizada:
(No caso de modalidade híbrida ou presencial.)

Recursos necessários de infraestrutura ou financeiros:
(No caso de modalidade híbrida ou EAD, considerar aspectos
como acesso à internet, plataforma digital etc.)
(Consultar as questões 2 e 3 do diagnóstico dos recursos
disponíveis.)

Haverá algum tipo de parceria, colaboração ou cooperação
com cursos de Letras de universidades, associações e
organizações sociais?
(Consultar a questão 4 da reflexão inicial, e a questão 4 do
diagnóstico dos recursos disponíveis.)

Formador:
(Consultar a questão 1 do diagnóstico dos recursos disponíveis,
perfil desejável da pessoa formadora especialista.)

...
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Cronograma (data e horário dos encontros):
(Consultar a questão 2 do diagnóstico das ações formativas na
rede e a questão 2 do diagnóstico das necessidade formativas
dos/das docentes)

Temas prioritários para as pautas formativas:
(Consultar as questões 1 e 3 da reflexão inicial, as questões
3, 4, 5 e 6 do diagnóstico das necessidade formativas do dos/
das docentes, diagnóstico das necessidades formativas dos/
das docentes realizado no passo anterior a este planejamento,
sugestões de temas/pautas dados neste Guia)

...
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Como se dará a comunicação com o/a docente?
(Consultar a questão 2 da reflexão inicial)

Metodologias ativas que serão utilizadas na formação:
(Consultar as questões 3 e 4 do diagnóstico das ações
formativas na rede.)

Como será realizado o monitoramento da formação?
(Consultar o Guia)

Como será realizada a avaliação da formação?
(Consultar o Guia)
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ANEXO 11
Possibilidades de interação com temáticas de desigualdade social e de gênero
Ano

Unidade

Tema

6º

2

Personal Identification

Oportunidade de abordagem de
questões de desigualdade social
e de gênero

Como proposta de atividade, é possível trabalhar o uso do nome social e explicar sua
importância no cotidiano em documentos e formulários cadastrais. Um exemplo que pode
apresentar a prática do uso do nome social são as eleições no Brasil, que já garantem a
inclusão e o direito ao voto a indivíduos que pertencem ao grupo de pessoas socialmente
em situação de vulnerabilidade. Vale ressaltar que todos os mesários passam por
treinamento para saber identificar e se comunicar corretamente com as pessoas que já
utilizam o nome social. Para mais informações, consulte https://www.tse.jus.br/imprensa/
noticias-tse/2020/Agosto/candidatos-e-candidatas-transgenero-poderao-ter-seunome-social-na-urna-eletronica(acesso em: 15 set. 2020).
Uma outra sugestão é apresentar situações em que há a necessidade de marcar o gênero,
pois atualmente, no Brasil, são indicadas as seguintes opções em formulários cadastrais:
feminino, masculino ou “não se aplica”.
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Ano

Unidade

Tema

6º

3

Relation with other People

Oportunidade de abordagem de
questões de desigualdade social
e de gênero

Já que essa unidade abarca a temática sobre membros da família, pode-se ofertar
e incentivar o senso de conscientização durante o processo de aprendizagem,
considerando que, nos dias atuais, há diferentes configurações de família. Com base
nesse olhar mais sensível, pode-se incluir o reconhecimento da mãe chefe de família
(mãe-solo), já que atualmente no Brasil há mais de 11 milhões de mães nessa situação, em
diferentes contextos sociais e faixas etárias, segundo dados do IBGE. Além disso, podese trabalhar a configuração familiar por pessoas com a mesma identidade de gênero e
com diferentes orientações sexuais. Para todas as situações sugeridas, o ideal seria abrir
espaço para o/a estudante trazer sua realidade para a sala de aula, utilizando-a como
ponto de partida.
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Ano

Unidade

Tema

7º

4

Biographies

Oportunidade de abordagem de
questões de desigualdade social
e de gênero

Nesta unidade, é possível trazer modelos de fichas cadastrais que são presentes na
realidade de muitos estudantes, como formulário para emissão do cartão de transporte
estudantil, formulário de benefícios sociais do governo (Bolsa Família e Auxílio Emergencial)
e formulários on-line para abertura de conta bancária digital. Além desses, pode-se
abordar as atualizações de documentos que os sistemas de governo passaram a utilizar
para facilitar o acesso de todos/todas e trazer políticas de prevenção e combate a crimes
de preconceito. Um exemplo é o boletim de ocorrência das polícias do Brasil, que passou
a incluir a autodeclaração dos campos nome social, orientação sexual e identidade
de gênero. Essas informações podem auxiliar as autoridades a investigar se a causa/
motivação dos crimes contra a pessoa podem estar associadas às escolhas do indivíduo,
já que crimes contra a dignidade sexual e crimes contra a família, bem como violência
contra a mulher são resultantes de preconceito de raça ou de cor, gênero, e crime de
autoextermínio (suicídio).
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Ano

Unidade

Tema

9º

4

Direitos humanos e o mundo
contemporâneo

Oportunidade de abordagem de
questões de desigualdade social
e de gênero

Considerando que a estratégia predominante nas unidades para o 9º ano é a interação por
meio de textos visando estimular a troca de opiniões, sugere-se o uso de textos práticos e
ilustrativos sobre algumas leis. Um exemplo para essa faixa etária é tratar relacionamentos
abusivos e o ciclo de violência doméstica, que acontecem nos lares de forma constante,
evidenciando a vulnerabilidade estrutural e social de meninas e mulheres. Esse tema
remete aos desdobramentos dos cinco tipos de violência doméstica contra a mulher,
que já estão previstos na mais recente atualização (2019) da lei nº 11.340/2006 (Maria da
Penha), conforme https://www.institutomariadapenha.org.br/lei-11340/tipos-de-violencia.
html(acesso em: 15 set. 2020). Outra possibilidade é fazer uso de biografias/histórias reais
de superação e ocupação dos espaços excludentes. Um exemplo atual é o acesso de
meninas e meninos negras(os) ao balé clássico. Ao longo dos anos, o balé foi um espaço
pouco ocupado e, hoje, os/as que conseguiram ocupá-lo criaram instituições que motivam
o empoderamento. Alguns exemplos são: Ingrid Silva, bailarina negra de balé clássico, cofundadora do “Blacksinballet”; e “Empowher NY”, que trata do empoderamento de mulheres
socialmente em situação de vulnerabilidade.
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