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Apresentação:  

 Neste projeto, propõe-se a criação de um grupo de estudos permanente acerca do ensino 

de Língua Portuguesa e Literaturas, visando às práticas pedagógicas nas turmas atendidas pelos coautores 

e à produção de saberes e de novas alternativas metodológicas na educação básica regular. O GEEPOL 

(Grupo de Estudos em Ensino de Português e Literaturas) pretende, também, baseado na reflexão teórico-

prática desses estudos sobre o ensino de Língua Portuguesa, produzir material didático, promover eventos 

e fazer publicações. As atividades do GEEPOL tiveram como foco inicial os estudantes do Campus 

Realengo II e os professores de Língua Portuguesa e Literaturas que integram o projeto. Essas atividades 

culminaram em produção de material didático e reflexão acerca da prática pedagógica. Posteriormente, 

oportunizamos a associação de professores de outros campi e instituições de ensino, assim como diversas 

formas de extensão, como eventos para professores, palestras, simpósios, dentre outros. 

  

 

Objetivo Geral:  

 Aprimorar as práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores de Português e Literaturas no 

Campus Realengo II, procurando desenvolver recursos para a sua melhor aplicação, além de promover a 

divulgação de tais práticas nos âmbitos acadêmico e social. 
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Objetivos Específicos:   

 

  Estabelecer um intercâmbio permanente entre a teoria e a prática de sala de aula, com vistas a 

buscar, para cada conteúdo e cada turma, a melhor estratégia de ensino. 

 Criar contextos específicos de interlocução entre os docentes do Campus Realengo II (de cada 

segmento e entre os segmentos) para troca de materiais e experiências e discussão de temas e 

questões referentes aos conteúdos ministrados e às práticas docentes adotadas, no sentido de 

refletir (constantemente) sobre as abordagens escolhidas e suas ressonâncias no contexto escolar e 

social.   

 Aproximar a reflexão acadêmica da práxis escolar, não partindo do pressuposto de que estejam 

afastadas, mas da premissa que em geral permanecem estanques, pelas próprias especificidades 

de cada uma. 

 Otimizar a produção de material didático (complementar ao livro didático escolhido), visto que 

essa produção supre necessidades inalienáveis do processo educacional e de atendimento aos 

componentes curriculares do Departamento de Língua Portuguesa e Literaturas. 

 Propiciar, no âmbito da equipe de Língua Portuguesa e Literaturas do Campus Realengo II, pela 

própria especificidade dessa equipe e do Campus, um contexto que estimule o docente para uma 

formação continuada, mediante saberes coletivamente compartilhados nos encontros periódicos. 

 Ensejar a produção acadêmica, a realização de eventos e a promoção de debates que possam 

criar situações de interlocução entre os docentes coautores deste projeto e a comunidade (tanto 

a acadêmica quanto a escolar). 

 Criar entre a formação continuada do docente e as práticas de sala de aula (em seu âmbito 

geral, do planejamento à avaliação) um vínculo constante, no sentido de que o aprimoramento 

docente leve a ganhos efetivos para o corpo discente, em que os saberes possam ir além dos 

conteúdos ministrados. 

 

Recursos utilizados:  

 Cópias via mecanografia do campus; internet (com acesso a vídeo); projetores e 

computadores; serviços gráficos e editoriais; salas de aula e de reuniões no campus. 

 

Passo a passo:   

 Pesquisa bibliográfica; aulas expositivas, seminários e debates, produções textuais científicas 

diversas (fichamentos, resenhas, resumos, ensaios, artigos, apresentações etc.), conferências, mesas-

redondas; relatos de experiência, estudos de caso. 

 

 

Tempo de duração:   

 O projeto tem configuração permanente e já está em atuação há quatro anos.  

 

 

 

  


