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A Newsletter deste mês busca trazer um pouco

das diferentes visões sobre a Educação Bilíngue.

Longe de defender uma ou outra perspectiva,

almejamos trazer um panorama de iniciativas

que tem acontecido em cenário nacional e que

podem informar professores, gestores e

formadores no caminho do mundo bilíngue. 
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E D I T O R I A L

Primeiro, é importante lembrar que o Brasil não é

um país monolíngue. O caráter multilinguístico de

nosso país advém, primeiramente, da diversidade de

línguas indígenas presentes nessas terras muito

antes mesmo da intitulação do Português como

língua oficial em 1758 pelo Marquês de Pombal; há

várias influências de imigrantes europeus, asiáticos e

africanos, como também escravizados, nos últimos

séculos. São, aproximadamente, 210 línguas faladas,

de acordo com o Inventário Nacional da Diversidade

Linguística (BRASIL, 2010). Vale também mencionar

que a regulamentação nacional para a educação

bilíngue no Brasil ampara a educação indígena e de

população surda, e ainda podemos considerar as

tímidas iniciativas de normatização em regiões de

fronteira e migrantes de risco (MEGALE, 2018). 

Mas conforme apontado em El Kadri, Saviolli &

Moura (no prelo), um viés relativamente recente

surge com um crescimento frenético nas últimas

décadas: as escolas bilíngues de prestígio. A

educação bilíngue de prestígio surgiu por demandas

mercadológicas de uma elite que, ao reconhecer

que a inglesa oportuniza a inserção no mundo, o

prestígio, o acesso às informações e a ampliação das

oportunidades de atuação no mundo do trabalho e

da ciência, investiu fortemente no ensino de língua

inglesa. Assim, famílias brasileiras, vislumbrando

condições mais favoráveis no mercado de trabalho e

enriquecimento cultural, optam por escolas que

proporcionem algum tipo de educação bilíngue.

No entanto, a falta de normatização e a demanda

deste mercado propiciaram oferta descontrolada de

tal nicho educacional. As discussões acerca das

regulamentações já estabelecidas por alguns

estados brasileiros e consultas a diversos

especialistas e estudiosos da área foram realizadas

em meados de 2019 e em outubro do mesmo ano foi

instituída uma Comissão para elaboração de

normativas para escolas bilíngues e escolas

internacionais. Foi lançada uma primeira versão do

documento e após consultas públicas, revisão de

literatura, participação em encontros nacionais e

internacionais na área e a colaboração da Secretaria

de Educação Básica e do Ministério da Educação, no

dia 09/07/2020 foi aprovada por unanimidade no

CNE a versão final das Diretrizes Curriculares

Nacionais para a oferta de Educação Plurilíngue, o

Parecer 2/2020, que ainda aguarda homologação (EL

KADRI, SAVIOLLI & MOURA, no prelo).

Vivenciamos no Brasil, hoje, um interesse de diversos

setores na educação bilíngue - seja ele privado ou

público. O parecer 02/2020 trouxe regulamentações

não somente para escolas mas também para a

formação inicial e continuada de professores.

Embora a questão não seja livre de conflitos, o

documento prima por colocar em pauta a Educação

Bilíngue. 

A Newsletter deste mês busca trazer um pouco das

diferentes visões sobre a Educação Bilíngue. Longe

de defender uma ou outra perspectiva, almejamos

trazer um panorama de iniciativas que tem

acontecido em cenário nacional e que podem

informar professores, gestores e formadores no

caminho do mundo bilíngue. Assim, iniciamos nossa

revista com a seção Speak up, intitulada

'(Des)caminhos da educação multi/bilíngue no

Brasil' trazendo a perspectiva de Antonieta Megale,

um dos maiores nomes na educação bilíngue do

país. Em seguida, conversamos sobre o tema a partir

da entrevista 'Precisamos falar sobre... Educação

Bilíngue', com Vivian Saviolli, coordenadora e

educadora em contexto bilíngue. 

Hello everyone! This month our issue focuses on

Bilingual Education. There are lots of interesting

things to be discussed regarding it. Let 's get to it!
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Na seção Opiniões, incluímos a opinião de

especialistas da área sobre o Parecer, com o intuito

de demonstrar algumas possibilidades e limitações

que ele nos apresenta. Assim, os profissionais

Marcello Marcelino, Luciana C. de Oliveira e Camila

Höfling trazem suas visões em relação ao documento.

Na seção Just a Hint compartilhamos dicas de

leituras e materiais didáticos que os/as leitores/as

professores/as possam usar em suas aulas ou se

basearem neles. Em Learning in focus, há 3 ebooks

essenciais sobre a educação bilíngue no Brasil e

sugestões de links para os interessados no tema.
  

Em seguida, apresentamos diversos setores da

educação bilíngue. Começamos com visões vindas

do setor privado, que tem atuado mais fortemente e

por um longo tempo na educação bilíngue.

Trazemos as perspectivas das seguintes instituições:

Saint Helena (Maringá-PR), por Janeth Belido;

Umbrella (Curitiba-PR), por Claudia Motti Bach;

Johnny’s World (Brasil), por Adrienne Hurley; e St.

James (Londrina-PR), por Marcia Yumi Kobayashi.

Em seguida, muito felizmente, apresentamos

iniciativas de educação bilíngue em escolas

públicas do estado do Maranhão, da Paraíba, de

Santa Catarina e do Rio de Janeiro, além da

perspectiva da primeira escola bilíngue pública do

Paraná, que está em fase de implementação no

município de Ibiporã. Assim, contamos com as

experiências de diretores (Ingrid Costa e Aline Paz),

de professores (Glaucia Morais e Priscila Furlan), de

formadores de professores e desenvolvedores de

currículo (Michele e Vivian) e de gestores (Antonio

Prata Neto).  Trazemos, também, a visão de pais que

criam seus filhos bilíngues.

Na seção Take your time trazemos recomendações

de filmes, documentários e séries para você

aprimorar seus conhecimentos de modo

descontraído. Os temas que guiaram a seleção das

produções foram o papel da comunicação tendo em  

vista diferentes ínguas e culturas - principalmente nos

contextos bilíngues apresentados nas obras - e a

aprendizagem de línguas na infância. Esperamos que

as produções te divirtam e despertem sua curiosidade.

Por fim, na seção APLIEPAR in action divulgamos

iniciativas que contribuem para a formação

profissional e humana de educadores/as.

Recomendamos o curso “Construindo a Educação

Antirracista no Ensino de Línguas da Educação

Básica: Conceitos, Princípios e Possibilidades”,

ofertado pela professora Cecília Gusson Santos em

parceria com a Universidade Estadual de Londrina

(UEL) e a Associação dos Professores de Inglês do

Paraná (APLIEPAR).

Desejamos-lhe uma boa leitura – rumo ao
desenvolvimento de boas práticas na educação
bilíngue.

Michele El Kadri
Vivian Saviolli

Atef El Kadri
Rafael Ferreira

BRASIL. Inventário Nacional da Diversidade Linguística
(INDL). 2010. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/indl. Acesso
em 21 set. 2021.

________. Parecer CNE/CEB. Diretrizes Curriculares Nacionais
para a oferta de Educação Plurilíngue. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/docman/setembro-2020-pdf/156861-
pceb002-20/file. Acesso em 21 set. 2021.

EL KADRI, M. S.; SAVIOLLI, V. C. B., MOURA, S. Implicações para
a formação de professores no contexto das novas Diretrizes
para a Educação Plurilingue. No prelo.

MEGALE, A. H. Educação bilíngue de línguas de prestígio no
Brasil: uma análise dos documentos oficiais. The ESPecialist, v.
39, n. 2, 2018. Disponível em:
https://revistas.pucsp.br/esp/article/view/38653. Acesso em 20
set. 2021.
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O mito do monolinguismo, fortemente enraizado no

Brasil, está na base do “apagamento” de importantes

grupos linguísticos e culturais, compostos pelos

povos indígenas, comunidades surdas, quilombolas,

de fronteira e de migrantes. Como aponta Oliveira

(2009, p. 25), conceber uma identidade entre a

“língua portuguesa” e a “nação brasileira” foi, e ainda

é, uma forma de excluir esses grupos; ou de querer

reduzi-los, “no mais das vezes à força, ao formato

‘luso-brasileiro’”.

Nesse cenário desfavorável à diversidade e ao

multilinguismo, que está refletido em nosso sistema

educacional mais amplo, a educação multi/bilíngue

enfrenta muitos desafios. Migrantes de crise estão

abandonados pela falta da institucionalização de

políticas de acolhimento que os considerem como

“uma voz efetiva do processo de inserção, não

apagando as particularidades de seu deslocamento

e das construções culturais e sociolinguísticas que o

constituem” (BIZON e CAMARGO, 2018, p. 713). Povos

indígenas têm seu direito à terra, suas vidas

ameaçadas e enfrentam a falta de vontade política

para que seus direitos educacionais, conquistados

na legislação, se efetivem (GRUPIONI, 2006). Nas

comunidades de fronteira, é premente o

reconhecimento da pluralidade linguístico-cultural e

a implementação de ações políticas para que todos

possam usufruir e ter acesso ao saber

institucionalizado. A educação de surdos abrange

S P E A K  U P

(DES)CAMINHOS DA EDUCAÇÃO
MULTI/BILÍNGUE NO BRASIL
por Antonieta Megale

                                                     é formada em

comunicação social e pedagogia. Mestre em

linguística aplicada pela Pontifícia Universidade

Católica de São Paulo (PUC-SP). Doutora em

linguística aplicada pela Universidade Estadual

de Campinas (Unicamp). Realizou estágio

doutoral na Universidade de Viadrina (Alemanha).

Realiza estágio de pós-doutoramento em

Linguística Aplicada na Pontifícia Universidade

Católica de São Paulo (PUC-SP). Atualmente é

professora na pós-graduação do Departamento

de Letras da Universidade Federal de São Paulo

(Unifesp). Coordena o curso de pós-graduação em

Educação Bilíngue e a extensão do Instituto

Singularidades, onde atua também como

professora no curso de pedagogia. Atua também

como assessora na área de linguagens em

instituições de educação básica.

ANTONIETA MEGALE



para a oferta de Educação Plurilíngue” (2020), pelo

Conselho Nacional de Educação (CNE). Ainda à

espera de homologação, após um ano de sua

aprovação, essas diretrizes parecem servir ao projeto

neoliberal que assola a educação brasileira. O fato é

que, mesmo antes de adquirir valor legal, esse

documento movimentou em muito a “indústria

educacional” do nosso país – cursos e assessorias,

alguns de qualidade duvidosa, se ocuparam em

atender às diretrizes, prometendo capacitar

professores e adequar escolas aos novos parâmetros.

As camadas mais privilegiadas de nosso país fazem

uma aposta nesta modalidade educativa, que se

tornou símbolo de status e de promessas para

continuidade dos estudos no exterior e,

consequente, sucesso no mundo do trabalho. Não

pretendo, aqui, diminuir a importância da língua

inglesa no mundo contemporâneo. No entanto,

questiono a concepção de educação presente

nessas escolas, em sua grande maioria, eurocêntrica,

que sustenta um regime de produção de saberes

diretamente relacionados a uma certa imagem de

vida, de sociedade e de ensino-aprendizagem

colonizados, ou seja, comprometido com a

manutenção das categorias que sustentam e

(des)organizam nossa sociedade. Vivemos ainda sob

a égide de uma herança colonial em que o professor,

o modo de falar, os parâmetros, o material didático,

as instituições e as metodologias do Norte global são

exaltados. Esse movimento posterga não apenas a

reflexão sobre nossas demandas, desafios e avanços,

mas também a sistematização e promoção dos

saberes já produzidos.
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desafios que transitam não apenas no

reconhecimento legal de seu direito à educação

bilíngue, mas também “uma postura de

acolhimento às diferenças, significada na relação

com o aluno surdo e no respeito a sua língua

natural” (ZILIOTTO e GISI, 2017, p. 7673).

Nossas políticas linguísticas nunca prezaram pela

valorização de nossa diversidade e os documentos

oficiais, como a Base Nacional Comum Curricular

(BRASIL, 2017), consagram duas línguas

hegemônicas: o português padrão e o inglês.

Emergente no sistema privado e ainda incipiente no

sistema público, a educação bilíngue de línguas de

prestígio (MEGALE, 2019), principalmente aquela

cujas línguas de instrução são o português e o inglês,

desponta como uma possibilidade de ascensão

social e econômica destinada às camadas

economicamente privilegiadas.

Em um país que decretou a morte de tantas línguas,

em um incansável e cruel processo de glotocídio, a

língua inglesa foi alçada como a língua com

“cotação mais alta no mundo atual” (MEGALE e

LIBERALI, 2016, p. 11). Nesse sentido, nunca é demais

lembrar que, como esclarece Heller (2010), muito

embora as línguas tenham sempre sido tomadas

como commodities, isto é, como “mercadorias”, o

seu papel, como “moedas de troca” mais ou menos

valorizadas, é, cada vez mais, enfatizado nas novas

economias globalizadas. E é justamente sob essas

condições, em que ideologias e práticas linguísticas

são tensionadas em tempos de modernidade tardia,

que a língua inglesa é alçada à posição de um bem

essencial, também, no Brasil.

A educação bi/multilíngue de línguas de prestígio no

Brasil ganhou certa notoriedade com a aprovação

das “Diretrizes Curriculares Nacionais 

Promover e pesquisar educação bi/multilíngue no

Brasil se tornou, assim como em outros campos, um

exercício constante de autoafirmação e de luta pela

valorização do trabalho de professores,

pesquisadores e saberes produzidos localmente.
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Como educadora e pesquisadora da área, anseio

pela promoção de uma educação bi/multilíngue que

enfrente a colonialidade a qual estamos submetidos

e que seja, acima de tudo, democrática e inclusiva.

Fanon (2008, p. 34) afirma que “um homem que

possui a linguagem possui, em contrapartida, o

mundo que essa linguagem expressa e que lhe é

implícito. Já se vê aonde queremos chegar: existe na

posse da linguagem uma extraordinária potência”. A

língua é, portanto, o meio pelo qual produzimos a

realidade e atuamos no mundo. Nessa vertente, a

educação bi/multilíngue deve se constituir em uma

oportunidade de avançar nos discursos sociais e

familiares que nos coagem e de acessar um

“pensamento crítico-outro - um pensamento crítico

de/a partir de outro modo” (WALSH, 2005, p. 25)

como possibilidade de intervenção na refundação

das estruturas da sociedade, que racializam,

inferiorizam e desumanizam (WALSH, 2009). Nesse

momento, em que enfrentamos negacionismos,

desvalorização da ciência, difamação de

universidades e coerção de professores, a educação

multi/bilíngue deveria despontar como

possibilidade de transgressão e insurgência

comprometida com a promoção de uma

experiência sócio-histórica capaz de causar fissuras

nos já arraigados modos de educar.
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PRECISAMOS FALAR SOBRE...
EDUCAÇÃO BILÍNGUE
Entrevista com Vivian Saviolli

é mestranda em Educação pela UEL,

Especialista em Educação Infantil pela UNIFIL,

Pedagoga e Licenciada em Letras (UEL). Foi

professora na educação bilíngue na St. James’

International School por 7 anos e há 5 atua

como Coordenadora da Educação Infantil e 1o

Ano do Ensino Fundamental na mesma escola.

Lidera uma equipe com mais de 25 professores,

sendo responsável pela elaboração do material

pedagógico, portfólios bilíngues e o

acompanhamento da alfabetização. É co-

coordenadora do curso de extensão “Formação

Complementar em Educação Bilíngue” e tem se

engajado em diversos tipos de trabalho na área

de Educação Bilíngue, como: palestras,

formações continuadas, workshops, assessoria e

consultoria.

VIVIAN CAMPAGNOLLI BERGANTINI SAVIOLLI

Convidamos a professora Vivian Saviolli para

conversar um pouco conosco sobre a educação

bilíngue. Vivian tem experiência no ensino e na

coordenação em contexto bilíngue. 

Eu me formei em Letras, pela UEL, em 2004, e tive a

oportunidade de escolher trabalhar em uma escola

bilíngue ou em um instituto de idiomas. Pensando a

longo prazo, optei pela St. James’ International

School e até hoje trabalho com educação bilíngue.

Contudo, enfrentei muitos desafios no início da

carreira, pois não tive preparo algum para atuar

neste setor pela universidade. Precisei observar

professores por alguns meses até assumir uma

regência na Educação Infantil e todo trabalho de

formação foi realizado na própria escola através de

formações continuadas, palestras, cursos, reuniões

pedagógicas, encontros periódicos com a

coordenação e feedback de outros profissionais que

observaram minha prática. Depois, complementei a

parte acadêmica com o curso de Pedagogia e uma

especialização em Educação Infantil. Ainda não

parei: agora estou no mestrado em Educação (UEL).

É quase ter super poderes! [risos] É, primeiramente,

acreditar no poder de uma educação básica de

qualidade. é ser encantado pela educação, é

entender que trabalhar com ensino bilíngue é muito

mais que ensinar vocabulário, muito mais que

cantar músicas em inglês, muito mais que ensinar a

língua para viajar para a Disney. Esses são grandes

equívocos em relação à educação bilíngue. 

VIVIAN, FALE UM POUCO DA SUA
TRAJETÓRIA FORMATIVA NO
CONTEXTO BILÍNGUE.

O QUE É SER PROFESSOR NO
CONTEXTO BILÍNGUE?
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Desafios: A educação bilíngue eletiva (um dos

nomes para tal modalidade, visto que há educação

indígena, para a população surda, regiões de

fronteira, e outros) é um fenômeno relativamente

recente que consequentemente implica na falta de

muitos recursos pedagógicos, materiais didáticos

específicos, pesquisas para o contexto brasileiro…

Então exige bastante da dedicação e criatividade do

professor, principalmente no planejamento das

aulas.

Vantagens: A educação bilíngue está em alta e é um

movimento que veio para ficar. Como as escolas têm

dificuldade em encontrar profissionais habilitados e

capacitados na área, esses raramente ficam

desempregados. A demanda do mercado também

viabiliza melhores salários e oportunidade de

crescimento na carreira. 

Alegrias: Gosto de pensar na educação bilíngue

como uma corrida de maratona que, diferente de

uma corrida de 100 metros, demora-se muito mais

para chegar no final da linha. E minha maior alegria

é ouvir ex-alunos pelos corredores falando inglês

muito melhor do que eu, vibrar com suas colocações

em universidades de ponta do Brasil e do mundo,

me surpreender com os profissionais que se

tornaram e me orgulhar de ter feito parte da

construção de suas histórias.

QUAIS SÃO OS DESAFIOS, VANTAGENS
E MAIORES ALEGRIAS DE SE
TRABALHAR NESSE CONTEXTO?

Em um curso de formação que ministrei, um dos

participantes disse que o professor bilíngue é

praticamente um robô, programado para ensinar!

[risos] E as demandas para este profissional são

tantas que quase tenho que concordar! Brincadeiras

à parte, em linhas gerais, o professor bilíngue ideal é

um bom entendedor das fases do desenvolvimento

global da criança/adolescência (dependendo da

faixa etária em que trabalha), domina as teorias e

práticas para ensinar os conteúdos curriculares e a

língua adicional, conhece e aplica os conceitos,

práticas e abordagens para educação bilíngue e é

proficiente na língua adicional.

Até o final de 2020, a formação dos professores

ficava a cargo das próprias escolas bilíngues e alguns

cursos de pós-graduação dos grandes centros.

Entretanto, com as novas Diretrizes Curriculares

Nacionais para a oferta de Educação Plurilíngue, que

ainda aguarda a homologação do MEC, surgiram

algumas iniciativas de cursos de extensão para

Formação complementar em Educação Bilíngue

que visam atender às exigências da normativa

acerca da formação dos professores.

QUAIS AS CARACTERÍSTICAS DESSE
PROFESSOR?

COMO TEM SIDO A FORMAÇÃO PARA
ESTE CONTEXTO ATÉ O MOMENTO?
 

 O professor bilíngue é responsável pela
formação holística da criança, tanto no

desenvolvimento de habilidades e
competências acadêmicas, físicas,

relacionais e emocionais.
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VOCÊ PODE DAR ALGUMAS DICAS PARA
QUEM TEM INTERESSE EM ATUAR EM
CONTEXTO DE EDUCAÇÃO BILÍNGUE?

Acesse o Parecer 2/2020 clicando
no botão ao lado. Let's study!

O P I N I Õ E S
Não há dúvidas de que o Parecer 2/2020 seja um

marco para a Educação Bilíngue no país, pois é o

primeiro documento federal que visa regulamentar

este mercado educacional em grande expansão na

última década. As Diretrizes classificam três

modelos educacionais - escolas bilíngues, escolas

internacionais (ou com currículos internacionais) e

escolas com carga horária estendida em inglês – e

estabelecem normativas para a definição das

instituições, carga horária, organização curricular,

avaliação e formação de professores. 

Quando o Parecer 2/2020 for homologado, as

escolas precisarão se adequar às novas exigências e,

por mais que a educação carecia de

regulamentação, alguns pontos preocupam

profissionais que já atuam em escolas bilíngues e

pesquisadores da área. Convidamos alguns deles

para compartilhar com vocês suas opiniões sobre

CONSIDERAÇÕES SOBRE O
DOCUMENTO
por Marcello Marcelino Rosa

alguns avanços, retrocessos e impactos das

Diretrizes para a Educação Plurilíngue no país.

O parecer sobre a Educação Bilíngue (EB) no Brasil

tem a tarefa árdua de estabelecer critérios

necessários para a oferta de Educação Plurilíngue.

Sendo assim, é um documento bom, se visto como

uma aproximação inicial, que deverá ainda passar

por várias revisões futuramente. Vejo no documento

algumas inconsistências no uso de termos caros à

Educação Bilíngue (EB) e que são estipulativos sobre

a forma do aprendizado, que é tema de pesquisa de

áreas afins e, portanto, termos mais neutros

deveriam ser utilizados. Gosto do uso do CEFR como

parâmetro, bem como a especificação de que em EB

o uso da língua deve ser voltado para o 

Conhecer o Parecer 2/2020, que apresenta as

novas DCNs para a oferta de Educação

Plurilíngue, e refletir sobre seus avanços e

retrocessos;

Ter a certificação do curso de extensão de

Formação Complementar em Educação Bilíngue.

Existem algumas instituições que já ofertam o

curso: FAUEL, Singularidades, PUC-PR, Unisinos,

entre outros;

Claro! Algumas de minhas dicas para quem tem o

desejo de trabalhar nestes contextos são:

Estudar os saberes que envolvem a educação

bilíngue;

Dedicar-se na proficiência do idioma;

E também fazer observações e estágios em

contexto bilíngue. 

Espero que isso possa ajudá-los em suas jornadas

como educadores/as no ensino bilíngue!

http://portal.mec.gov.br/docman/setembro-2020-pdf/156861-pceb002-20/file


LUCIANA C. DE OLIVEIRA
Virginia Commonwealth University
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desenvolvimento de saberes. O apontamento sobre

a urgente reformulação dos cursos de Letras e

Pedagogia também é um ponto alto. 

SELMA MOURA

educação bilíngue, que tem licença em uma área de

conteúdo e proficiência linguística para ensinar na

L2. Estes professores não seriam professores com

diploma em Letras a menos que ensinassem

português e inglês como matéria escolar.

CAMILA HÖFLING
Universidade Federal de São Carlos
(UFSCar)

SOBRE O PROFESSOR E O
ENSINO BILÍNGUE
por Luciana C. de Oliveira e Camila Höfling

Nossa visão para uma verdadeira educação bilíngue

inclui um modelo de programa de duplo enfoque no

qual é dada igual ênfase ao desenvolvimento do

português e do inglês, enfatizando uma abordagem

plurilíngue com uma relação mais dinâmica entre as

línguas, e não uma separação rigorosa de línguas

para instrução e uso em sala de aula. Os cinco

princípios das pedagogias plurilíngues descritos no

nosso capitulo (de Oliveira & Höfling, 2021) podem

servir como base para o desenvolvimento de

programas de educação bilíngue. 

Nossa visão também inclui ir além de colocar uma

porcentagem do tempo de instrução para cada

língua de instrução, como proposto no documento

revisado - proposta do CNE e CEB, uma vez que esta

divisão de tempo é incongruente com a noção de

plurilinguismo defendida no documento. Estes

programas bilíngues que prevemos seriam

ensinados por professores de conteúdo totalmente

certificados que têm preparação adicional na 

DE OLIVEIRA, L. C.; HÖFLING, C. Bilingual Education in Brazil.
In: RAZA, K.; COOMBE, C.; REYNOLDS, D (org.). Policy
Development in TESOL and Multilingualism: Past, Present
and the Way Forward. 1. ed. Singapore: Springer, 2021, p. 25-37.
Disponível em: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-
981-16-3603-5. Acesso em 24 set. 2021.

REFERÊNCIAS

MARCELLO MARCELINO ROSA

Professor adjunto na UNIFESP no

Departamento de Letras. Formação

em Língua e Literatura Inglesas,

Linguística Aplicada e Estudos da

Linguagem e Linguística.

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-981-16-3603-5
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SOBRE O CAMINHO ANDADO E
OS PRÓXIMOS PASSOS
por Selma Moura

Escola internacional? Escola bilíngue? Programa

bilíngue? Estes e outros termos semelhantes têm

sido usados de forma intercambiável por escolas

completamente diferentes entre si, e

frequentemente como estratégia de marketing,

especialmente no caso de escolas privadas. Sem

definição clara sobre a carga horária, o currículo e a

formação dos professores, o crescimento da oferta

de ensino regular em mais de uma língua tem

crescido desde 1980, quando a primeira escola

bilíngue de escolha iniciou suas atividades. Faltava

uma regulamentação para organizar a oferta e

sustentar o crescimento com qualidade.

Aprovadas por unanimidade no CNE (Conselho

Nacional de Educação) em julho de 2020, as novas

normas que definem o que é uma escola bilíngue

passarão a vigorar nacionalmente assim que forem

homologadas, ou seja, publicadas em diário oficial.

Vários estados já publicaram suas próprias versões,

embasadas na normativa federal. 

Vejo como positiva a movimentação que tem se

dado desde o início das discussões sobre estas

políticas públicas, especialmente pela possibilidade

de discutirmos os desafios de promover a

pluralidade linguística e o acesso a conhecimento

de línguas desde a escola básica. A formação dos

profissionais que vão atuar nas escolas bilíngues

passará a considerar a proficiência na língua de

ensino, a formação inicial na graduação em Letras

ou Pedagogia e uma formação específica sobre

educação bi/plurilíngue, o que pode ampliar seu

conhecimento pedagógico e a qualidade de seu

trabalho, além das possibilidades de trabalho em

escolas bilíngues.

Há muito a ser feito e construído nesta área, mas as

Diretrizes podem ser um passo na direção certa.

SELMA MOURA
Meste em Linguagem e Educação pela 
Universidade de São Paulo (USP),
especialista em Linguagens das Artes
e pedagoga pela mesma universidade.
É professora em diversos cursos de
extensão e pós-graduação em Educação Bilíngue
voltados a educadores em contextos bilíngues
multilíngues, consultora e autora na área, e diretora em
uma escola internacional.  É editora há 12 anos em
www.educacaobilingue.com.

http://www.educacaobilingue.com/


PROPOSTA DE ATIVIDADE:
ARITMÉTICA ELEMENTAR

PROPOSTA DE ATIVIDADE:
EXPERIMENTO CIENTÍFICO
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J U S T  A  H I N T
Nesta seção, apresentamos alguns materiais, sites e páginas que podem ter conteúdos interessantes para você

utilizar em suas aulas ou para te dar ideias de atividades.  Basta clicar nos botões para ser redirecionado para as

páginas dos materiais.

Esta página contém diversos materias voltados à educação bilíngue, entre

eles ebook, webinars, planilhas e atividades. Grande parte dos materiais é

gratuita e o grupo também tem um Instagram com vários conteúdos.

YOU BILÍNGUE

Este é um perfil de Instagram administrado por um programa bilíngue. Eles

trazem conteúdos e sugestões bastante voltados para o contexto bilíngue.

ENGLISH STARS

Esta é uma brincadeira bem legal para trabalhar as cores primárias, secundárias

e instigar o gosto pela ciência. A atividade foi produzida pela profa. Cristina

Benedetti, graduada em Letras/Inglês com especialização em

Neuroaprendizagem e Gestão em coordenação escolar. 

Estas atividades foram produzidas pela profa. Karina Di Flora, graduada em

Pedagogia, e são ótimas para aproximar as crianças da noção de aumentar,

diminuir e dividir quantidades por meio do universo literário e de brincadeiras

que envolvem a solução de problemas.

PROPOSTA DE ATIVIDADE:
A LAGARTINHA DO JOHNNY'S WORLD
Esta atividade é parte dos materiais Johnny's World e foi compartilhada por

Adrienne Elizabeth Hurley, autora da proposta. Clique no botão para mais infos!

https://drive.google.com/file/d/1djsQeVQcbQivhVNsLa3TyEE0N7m0RIHi/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/youbilingueoficial/
https://www.youbilingue.com.br/materiais
https://www.instagram.com/sistemaenglishstars/
https://drive.google.com/file/d/1vJxt_u4WaZnzi74Cb11bLsjbfhOKMrJA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cqHLozcGX6KzAvrAga03qhrkvYtuHWtn/view?usp=sharing


Este é o primeiro ebook de uma série de três

produções da profa. Antonieta Megale. É um livro

sobre o cenário nacional da área da Educação

Bilíngue e são abordados diversos temas, como

metodologias de ensino, BNCC, alfabetização,

multiletramentos, avaliação, entre outros.

No segundo ebook, há uma variedade de textos de

que discorrem sobre planejamento escolar e

organização curricular, formação de professores e

envolvimento das famílias no processo de ensino-

aprendizagem, além de aspectos da prática

pedagógica.

DESAFIOS E PRÁTICAS NA ED.
BILÍNGUE NO BRASIL - VOL 2
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L E A R N I N G  I N  F O C U S
Compartilhamos abaixo produções de professores-pesquisadores, grupos de pesquisa e formadores em diferentes

mídias. A intenção é que a partir dos materiais desenvolvidos pelos profissionais que atuam no ensino bilíngue você

possa aprimorar seus conhecimentos e sua prática na área. Clique nos botões para acessar os conteúdos.

EDUCAÇÃO BILÍNGUE NO
BRASIL - VOL 1

I CICLO DE PALESTRAS
SOBRE BILINGUISMO

EDUCAÇÃO BILÍNGUE:
COMO FAZER? - VOL 3

O terceiro ebook da coleção aborda questões

diretamente relacionadas à ampliação da discussão

de iniciativas e de obstáculos práticos no ensino

bilíngue. Os temas envolvem a promoção da

oralidade, a leitura literária, a consciência fonológica,

a implementação da multiculturalidade etc.

O 1º Ciclo de Palestras sobre Bilinguismo e Ensino

Bilíngue foi promovido pelo grupo de pesquisa FELICE -

CNPQ (UEL), coordenado pela prof. Juliana Tonelli, e

contou com a presença de importantes pesquisadores.

Gentilmente disponibilizado a nós pelas autoras de

Oliveira e Höfling, este artigo traz discussões a partir das

novas diretrizes para educação bilíngue no Brasil.

BILINGUAL EDUCATION
IN BRAZIL (2021)

https://www.moderna.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A808A826CB8F3CD016CD3592E112FCD
https://www.moderna.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A808A82735292FC0173540B63FC119C
https://pt.calameo.com/read/0028993276903e14b92c0
https://www.youtube.com/channel/UCFWgU6bDA6gh-oUOits-Uwg
https://drive.google.com/file/d/1F9jvoJh4cTr7jJLHUH7QfUxa0y_HLLhu/view?usp=sharing


Este podcast criado por um programa bilíngue dá

dicas sobre como auxiliar crianças e adolescentes a

lidar com a frustração e a enfrentar desafios

contemporâneos.

Para quem tem interesse em se aprofundar nos

conhecimentos necessários para a atuação na

educação bilíngue e também estar certificado com

o curso de 120 horas exigido pelo Parecer 02/2020,

recomendamos o curso “Formação Complementar

em Educação Bilíngue”, ofertado pela FAUEL. Clique

no botão para acessar o folder com informações

sobre o curso e entre em contato com

formacaoeducacaobilingue@gmail.com para saber

sobre próximas turmas. A turma 4 terá início em

fevereiro de 2022 e as inscrições serão divulgadas

em breve.
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CURSO DE EXTENSÃO
EM EDUCAÇÃO BILÍNGUE

PUERI BILÍNGUE 

Com mais de quarenta episódios disponíveis, o

podcast trata sobre diferentes assuntos ligados à

Educação Bilíngue, desde metodologias ativas, e

neurociência até o contato com pais e questões

administrativas.

BILÍNGUE EM PAUTA

https://drive.google.com/file/d/1rueR01qIwNBFBP-j9YIkbu868FNwkNyt/view?usp=sharing
https://open.spotify.com/show/7mwoEydPZfDj4n6jlGXDHW?si=ymLfNDUjQNihq4xRy15MLg&dl_branch=1
https://open.spotify.com/show/3OinyUbpZ5FZMMvNnHHbZJ?si=dsmY9D4VRg-kYuojwBs3yg&dl_branch=1


nossa ferramenta de comunicação para ensinarmos

conteúdos pertinentes a cada componente

curricular, alinhado à BNCC - Base Nacional Comum

Curricular.

Nossos professores são selecionados, inicialmente,

por seu currículo, visto que precisam ser graduados

em Pedagogia ou Letras Português/Inglês e devem

ter um certificado internacional, de nível B2 ou

superior, de acordo com CEFR, pois nossos alunos de

9th grade encerram o ciclo conosco com este nível,

participando do teste First for Schools, de

Cambridge Assessment Education. Contudo,

somente o currículo não é suficiente para ser um

Saint Helena Teacher. É preciso amar a educação,

ter bom vínculo com alunos e familiares, ser afetivo

e deve gostar de estudar, pois neste mundo BANI, a

necessidade de se desconstruir e reconstruir, buscar

novos conhecimentos e experiências é fundamental

para o relacionamento com os estudantes de todas

as faixas etárias.
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ENSINO BILÍNGUE NO SETOR
PRIVADO
Nesta seção conheceremos um pouco das

experiências de educação bilíngue no setor privado

de ensino. Saberemos mais sobre o funcionamento,

particularidades e conquistas de cada escola a partir

da palavra de gestores e coordenadores.

A Saint Helena Bilingual Education, localizada em

Maringá - Paraná, completou 11 anos em 2021. Fomos

a pioneira em ensino bilíngue em nossa cidade,

realizando o sonho de um avô em oferecer uma

educação diferenciada para sua neta primogênita.

Com carga horária de 10 horas semanais na língua

inglesa, atendendo apenas crianças da Educação

Infantil, a Saint Helena nasceu como um “braço" da

St. James’ International School, sediada em

Londrina, e até hoje comunga dos mesmos

princípios desta escola inspiradora. Atualmente,

somos uma escola independente, com uma filial em

Salvador - BA. Atendemos da Educação Infantil ao

9th Grade, com aulas diárias no segundo idioma em

todas as séries.

Atualmente, temos a licença de Cambridge

Assessment International Education, o que significa

dizer que em nossas 10 horas semanais de aula do

Currículo Internacional, ensinamos Mathematics,

Science, English as a Second Language e Global

Perspectives em inglês. Ou seja, a língua inglesa é 

SAINT HELENA BILINGUAL
EDUCATION - MARINGÁ - PR
por Janeth Shudo Belido

JANETH SHUDO BELIDO

Diretora Pedagógica da Saint
Bilingual Education, tendo sido
Coordenadora Pedagógica por 8
anos antes de assumir a gestão da
escola.

Saiba mais sobre a proposta
clicando nos botões abaixo

https://www.sainthelena.com.br/
https://www.instagram.com/sainthelena.maringa/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/sainthelenaeducation/
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A Escola Umbrella - Educação Infantil e Ensino

Fundamental localiza-se em Curitiba e foi

inaugurada em 1979. 

Em 1999 demos início ao projeto bilíngue (English

Program), pois percebemos uma grande

necessidade de ampliarmos a vivência e o contato

dos nossos alunos com a língua inglesa. Dando

continuidade à nossa filosofia de trabalho sócio-

construtivista, montamos toda a nossa proposta

embasada em teorias progressistas, projetos,

vivências lúdicas, trabalhos outdoor (muito contato

com a natureza), estações de aprendizado e centros

de estimulação.

No English Program temos crianças dos 4 aos 14

anos. As aulas acontecem no contra-turno, sendo

opcionais. Temos o English Program part time, duas

vezes na semana, e o Full time, todos os dias. As

aulas acontecem das 8h às 13h, onde as crianças não

somente aprendem o inglês, mas vivenciam a língua

através da metodologia CLIL (Content and Language

Integrated Learning) e PBL (Project Based Learning).

Durante as aulas , o inglês é falado 100% do tempo.

Os professores selecionados devem ter a formação

em Letras Português/inglês ou Pedagogia, além da

certificação B2 do Common European Framework.

Eles passam pela entrevista e prova de proficiência

na língua inglesa além da aula banca. Os alunos a

partir dos 10 anos recebem o certificado do TOEFL

Primary.

ESCOLA UMBRELLA - CURITIBA -
PR
por Claudia Motti  Bach

CLAUDIA MOTTI BACH
Graduada em Administração pela
Faculdade Estadual de Filosofia,
Ciências e Letras de Guarapuava e
Especialista no Ensino de Línguas
Estrangeira Modernas pela UTFPR.
Coordenadora pedagógica da
Escola Umbrella. 

Com o English Program, a Escola Umbrella está

preparando cidadãos para o mundo, onde os

obstáculos da língua inglesa possam ser superados

naturalmente, enquanto nossos alunos aprendem

brincando. Nos preocupamos em inserir nossos

alunos em uma internacionalização, o que está

sendo cada vez mais importante para o indivíduo

em sua plenitude profissional e pessoal.
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ST. JAMES' INTERNATIONAL
SCHOOL - LONDRINA - PR
por Marcia Yumi Kobayashi

A St. James’ International School, fundada em 1997,

está situada em Londrina, no norte do Paraná. A

história da escola se entrelaça com a história de uma

mãe, Márcia Yumi Kobayashi, que ansiava por uma

educação inovadora para suas filhas. Com uma

bagagem de educação bilíngue em casa, pois seus

avós usavam a língua japonesa como meio de

comunicação, e sua formação acadêmica em Letras

Português/Inglês pela Universidade Estadual de

Londrina, Márcia e seu pai, Sr. Kentaro Takahara -

mantenedor da escola-, fundaram a primeira escola

bilíngue do interior do país.

Alguns pilares norteiam os valores e princípios da

instituição: relacionamento próximo com as famílias,

inovação, ensino de qualidade, equipe de excelência

e engajamento social.

A escola atende todos os segmentos da Educação

Básica, da Educação Infantil ao Ensino Médio. A

carga horária em imersão na Língua Inglesa varia de

acordo com a faixa etária: 85% nos Toddlers, 50% no

Kindergarten , 40% no Ensino Fundamental e a

modalidade de International Prep para o Ensino

Médio. Na educação Infantil usamos material

próprio e nas etapas seguintes livros importados que

trabalham os conteúdos curriculares na língua

inglesa, além dos materiais preparatórios para as

avaliações de proficiência em inglês de Cambridge.

A seleção de professores é um grande desafio, pois

além de um nível avançado na língua inglesa

(mínimo B2 do CEFR), graduação em Letras e/ou

Pedagogia, o professor precisa conhecer as teorias e

práticas da educação bilíngue. A escola se

responsabiliza por grande parte da formação deste

profissional e inclusive investiu no curso de extensão

em Formação Complementar em Educação Bilíngue

com o intuito de certificar a equipe para atuar no

seguimento, de acordo com as novas exigências

para a educação bilíngue no Brasil.
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Como fomos pioneiros em educação bilíngue na

região, tivemos que quebrar muitos paradigmas

com a comunidade, tais como: "em escola bilíngue

só se aprende a falar inglês"; "ensino bilíngue

atrapalha a alfabetização"; "escola bilíngue esquece

da cultura brasileira"; "os alunos não serão

preparados para os vestibulares"; entre muitos

outros mitos que envolvem a educação bilíngue. 

Mas toda a dedicação e comprometimento com a

qualidade de ensino é muito gratificante. Hoje

contamos com excelentes aceites nacionais e

internacionais - Harvard, Columbia, Stanford, UPenn,

UCLA, Berkeley e muito mais. Ganhamos o prêmio

Sebrae de Empreendedorismo - 1º lugar no Paraná e

2º lugar Brasil pela iniciativa do Hackathon/2018.

Já estamos, também, recebendo os filhos de nossos

ex-alunos que buscam uma educação de excelência

e que já virou tradição na família.

ENSINO BILÍNGUE NA EDUCAÇÃO
PÚBLICA? SIM, TEMOS!

Aqui vamos escutar as experiências e iniciativas de

escolas bilíngues na educação pública. Saberemos o

que inspirou o projeto, como ocorreu a seleção de

professores, quais materiais são utilizados, além das

conquistas e desafios encontrados na oferta de um

ensino bilíngue público e de qualidade.

MARCIA YUMI KOBAYASHI

Diretora institucional da St. James

International School em Londrina-

PR. Atuou na implementação da

escola na região.

Saiba mais sobre a escola 
clicando nos botões abaixo

http://www.stjames.com.br/
https://www.instagram.com/st.jameslondrina/
https://www.facebook.com/escolastjames/
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Primeira Escola de Tempo Integral Bilíngue da rede

pública do Estado do Maranhão cujas línguas de

instrução são o português e inglês, o IEMA Integral

Bilíngue integra a Escola Digna, macropolítica

educacional do governo do estado. Seu projeto de

implantação foi idealizado e anunciado em julho de

2019 pelo então Secretário de Estado da Educação,

Felipe Camarão, e elaborado e coordenado pela

professora Ingrid Costa, também nomeada gestora

geral da escola, exercendo a função ao lado dos

professores Elan Fernando dos Santos e Leonardo

Travincas de Castro, gestores auxiliares.

Funcionando apenas com o Ensino Fundamental I, o

projeto objetiva não só a democratização da oferta

de ensino bilíngue, historicamente prevalecente na

rede privada, mas também proteger crianças em

situação de vulnerabilidade social, oferecendo-as

um ambiente seguro e adequado para imersão em

atividades educativas. No momento, a escola atende

140 crianças pertencentes, majoritariamente, a 

por Ingrid Costa

famílias residentes na comunidade do Rio Anil-

Bequimão e cuja renda é de até 2 salários-mínimos.

O trabalho didático-pedagógico baseia-se sobretudo

no Content and Language Integrated Learning – CLIL

e em concepções socioculturais, visando

proporcionar ambiente e práticas motivadoras,

lúdicas, interativas e significativas para facilitar a

aprendizagem e a formação cidadã. São ofertados 8

horários diariamente, e os componentes curriculares

matemática, história, geografia, língua portuguesa,

ensino religioso, ciências e educação física são

ministrados na L1, ao passo que science, arts, math e

English, em inglês, perfazendo uma carga horária de

50% para cada idioma.

A equipe de professores, composta por especialistas,

mestres e um doutorando, passou por um rigoroso

processo seletivo de ingresso e realiza formações

continuamente. Os profissionais de língua inglesa

têm formação em Letras e pertencem ao quadro

efetivo da rede estadual de educação, e os

pedagogos, que lidam com as disciplinas em língua

portuguesa, atuam em regime de contrato. Em

ambos os casos, o processo de recrutamento é

dificultado pela carência de profissionais que

preencham os requisitos dessa modalidade de

ensino. 

IEMA INTEGRAL BILÍNGUE -
ESCOLA DIGNA - SÃO LUÍS -
MARANHÃO
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Esse projeto teve início nas turmas de 3º anos no ano

de 2020 e tem atendido as turmas de 3ºs e 4ºs anos

no ano de 2021. O projeto foi uma iniciativa do poder

público juntamente com gestores e professores que

perceberam a necessidade de criação de algo

referente a Língua Inglesa, devido ao aumento da

necessidade desse conhecimento por conta da

instalação de uma empresa multinacional na

cidade.

Outros desafios enfrentados são a seleção dos

materiais didáticos, que geralmente são caros,

escassos e demandam muitas adaptações para

atender às exigências locais,. Há também a pandemia

do COVID-19, que perdura desde o início das

atividades da escola, demandando de toda equipe

um volume de trabalho superior ao usual. No entanto,

a escola vem apresentando um trabalho consistente

que tem sido objeto de estudos acadêmicos e ainda

vem colaborando com a implantação da segunda

escola bilíngue na rede estadual, no município de

Santa Inês.

INGRID BARBOSA DA COSTA

Mestranda em Gestão do Ensino da

Educação Básica e graduada em

Letras Português/Inglês pela UFMA.

Pós graduada em Psicopedagogia

Institucional e em Metodologia do 

Ensino da Língua Inglesa. 

Gestora geral do IEMA Integral Bilíngue -Maranhão. 

por Pricila Kátia Furlan Peralozi

 A Escola Básica Municipal Irmã Cecília, localizada na

cidade de São Lourenço do Oeste, SC, que atende do

1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, iniciou no ano

de 2020 um Projeto de Ensino Bilíngue. 

ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL
IRMÃ CECÍLIA - SÃO LOURENÇO
- SC
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As aulas ocorrem com dois professores em sala: um

pedagogo e um professor de inglês que dão aulas

mescladas, direcionando os conteúdos e atividades

nas duas línguas, intercaladamente. O Projeto atinge

9 das 11 disciplinas ofertadas pela escola, sendo elas:

Ciências, História, Geografia, Língua Portuguesa,

Língua Inglesa, Matemática, Ensino Religioso,

Educação Física e Arte, portanto, não está presente

apenas nas aulas de Informática e Espanhol. Dessa

maneira, os alunos têm de 25% a 50% dos

conteúdos trabalhados em Inglês, o que varia de

acordo com o assunto da aula. Os alunos ainda

fazem parte de uma oficina somente em inglês,

ofertada em um dia da semana no contraturno da

turma.

A escola não possui um material específico

adquirido para o Ensino das disciplinas em língua

Inglesa. Assim sendo, todo o material é produzido

pelo pedagogo e pelo professor de inglês, sempre

com base no currículo escolar e no planejamento

definido pela rede de ensino. Ao mesmo tempo que

a autonomia para a produção do material é um

ponto bastante positivo, pode-se dizer que é uma

das principais dificuldades do projeto, pois para isso

é exigida muita criatividade e conhecimento do

professor, além de muito tempo de planejamento.

A perspectiva para os próximos anos é que o projeto

progressivamente seja capaz de atender todas as

turmas da escola, a princípio nos anos iniciais e aos

poucos também nos anos finais do Ensino

Fundamental. 

Os professores são selecionados por processo

seletivo estabelecido por edital que comporta a

apresentação de uma aula a uma comissão

julgadora como critério de seleção, que ocorre no

início de cada ano letivo.

PRICILA KÁTIA FURLAN PERAZOLI

Mestre em Letras pela Universidade

Tecnológica Federal do Paraná.

Especialista em Metodologias do 

Ensino da Língua Portuguesa e

Estrangeira pela Uninter. Graduada

em Letras IPortuguês/Inglês pela

Universidade Tecnológica Federal do Paraná e em

Estudos Portugueses e Lusófonos pela Universidade

do Minho. Coautora e professora no Projeto Bilíngue.

O programa bilíngue na esfera municipal do RJ teve

início em fevereiro de 2013, inspirado na visão de

seus idealizadores como um meio de acesso a uma

educação desenhada para minorias. Foi considerada

na decisão a escolha da cidade para sediar dois

grandes eventos mundiais: a Copa do Mundo 2014 e

as Olímpiadas 2016.

O primeiro edital em caráter experimental dessa

modalidade na rede foi um desdobramento das

ações de políticas públicas pautadas para o ensino

de inglês como prioridade para os mais de 640.000

alunos atendidos pela rede. Inicialmente, duas

unidades escolares foram contempladas com o

projeto e o principal requisito era a localização em

áreas conflagradas e de baixo poder

socioeconômico. Os professores interessados nessa

inovação tiveram a oportunidade de participar de

uma seleção interna para compor o quadro.

por Glaucia Morais

ESCOLA MUNICIPAL VEREADORA
MARIELLE FRANCO - RIO DE
JANEIRO - RJ



alemão e espanhol foram incorporadas na estrutura

pensando em uma educação para todos e

valorização plural das línguas vigentes no contexto

escolar. Apesar das dificuldades no âmbito social

que causaram impactos nas vivências e práticas

nesse contexto ao longo dos anos, alcançamos

grandes conquistas por meio de ações e projetos.
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Na fase inicial do programa foi estabelecida uma

parceria público-privada com a editora LF

Educacional para elaboração do material didático e

para o treinamento dos professores. Em 2018, o

programa adotou uma nova roupagem com a

criação de um grupo de trabalho em parceria com

as principais universidades públicas e privadas da

cidade do Rio de Janeiro para o desenvolvimento de

um material didático pautado nas reais

necessidades locais e nas diferentes identidades e

representatividades, com um viés decolonial. Dessa

forma, o material didático buscou dialogar com a

realidade dos alunos dessa grande rede de ensino.

No momento, não há material específico para as

escolas desse contexto, pois a pandemia de Covid-19

impactou em mudanças no cronograma.

Atualmente, o programa contempla 13 unidades

(Português/Inglês) que atendem da Educação

Infantil ao 6º ano e o tempo de exposição na

construção do conhecimento em língua adicional

está organizado da seguinte maneira: 15 tempos

semanais na Educação Infantil e 8 tempos semanais

no Ensino Fundamental. 

Atuo como professora de Inglês e articuladora do

programa desde a implementação em 2013 e estou

lecionando na Escola Municipal Vereadora Marielle

Franco, no Complexo da Maré, localizado na zona

norte da cidade e que representa um universo de 16

favelas em sua composição. Essa unidade escolar foi

a última a ingressar no programa em 2019 e

encontra-se em fase de implementação gradativa,

respeitando os segmentos de ensino.

Por fim, esse programa tem redesenhado suas

concepções iniciais focando em uma visão

plurilíngue, visto que as línguas adicionais francês,  

Saiba mais sobre o programa
clicando nos botões abaixo

GLAUCIA DA SILVA MORAIS 
ACIOLI DE LIMA
Mestra em Linguística pela UERJ com

expertise em educação bi/plurilíngue

em comunidades em áreas

conflagradas, graduada em Letras

(Português/Inglês) e Pedagogia. É 

professora de Inglês no Programa Bilíngue da SME-RJ no

Complexo da Maré (Escola Municipal Vereadora Marielle

Franco), no Manguinhos com PEJA e conselheira

consultiva do British Council em projetos (Steering

Group) para aprimoramento do ensino de inglês no

Brasil.

Essas iniciativas visavam a ampliação da mobilidade

cultural, linguística e social nessa costura de

empoderar cada vez mais a vida desses estudantes e

de todos os profissionais que contribuíram na

construção desse legado na história da educação

pública brasileira.

https://www.inglesnasescolas.org/experience/programa-rio-crianca-global/
https://www.vancouverbiennale.com/learning-cases/affonso-varzea-how-do-humans-affect-the-environment/
https://www.rio.rj.gov.br/web/rioeduca/exibeconteudo/?id=11357561
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A Escola Municipal de Ensino Fundamental em

Tempo Integral Bilíngue Dom José Maria Pires, que

atende do sexto ao nono ano do Ensino

Fundamental, foi inaugurada em 2018 pelo poder

público municipal juntamente com gestores e

professores, Uma das inspirações para a ação foi o

desejo de oferecer aos alunos da rede municipal as

mesmas oportunidades que são ofertadas pelas

escolas bilíngues da rede privada, bem como tornar

nossos estudantes mais preparados para o mercado

de trabalho em crescimento em nossa cidade 

- principalmente o turismo, que exige cada vez mais

o inglês como segunda língua.

por Aline Paz Almeida

A Escola Bilíngue Dom José Maria Pires possui metas

preestabelecidas para alcançarmos. O trabalho

pedagógico com o inglês possui uma porcentagem

de 50% na sua totalidade e abordamos o idioma em

todas as disciplinas com exceção da Língua

Portuguesa. No entanto, considerando o cenário

desafiador das aulas remotas, hoje calculamos em

30% das nossas aulas em inglês.

Todos os nossos professores devem falar duas

línguas, a partir do quadro efetivo do município, e

passam por uma seleção rigorosa com entrevista

organizada por uma banca da Universidade Federal

da Paraíba (UFPB). Na seleção eles apresentam uma

micro aula toda em inglês e em seguida por uma

entrevista também em inglês. Os professores de

Língua Portuguesa só passam pela entrevista em

inglês e precisam ter formação em Letras/Inglês.

Nas disciplinas de inglês nós temos uma divisão em

duas categorias: 'inglês curso', que é um cursinho

mais intenso e realizado em pequenos grupos, e

'inglês regular', que atende às exigências da BNCC.

Além disso, todos os nossos professores trabalham

em planejamento colaborativo e usam os mesmos

materiais, que são livros didáticos enviados pelo

FNDE e a coleção TIME ZONES da Cengage Learning.

Quanto às demais disciplinas, os materiais são

elaborados pelos próprios professores para

aplicação das aulas bilíngues, que seguem a

abordagem CLIL, que é o ensino integrado de

conteúdos e línguas, orientados pelos seus

princípios básicos que são conteúdo, comunicação,

cognição e cultura.

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL EM TEMPO
INTEGRAL BILÍNGUE DOM JOSÉ
MARIA PIRES - JOÃO PESSOA - PB



ANTONIO PRATA NETO

ALINE PAZ ALMEIDA
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Nesse caminhar enfrentamos muitos desafios. Um

deles refere-se à escola ser de Fundamental II,

enquanto o alunado, em sua grande maioria,

ingressa sem conhecer muito da língua inglesa. 

Outro desafio é com relação às verbas destinadas

para a escola. Tendo em vista que ainda não

recebemos o PDDE (Programa Dinheiro Direto na

Escola), nós não temos como adquirir materiais sem

antes passar por longas licitações feitas pela

prefeitura.

Ainda assim, nossa escola já conquistou seu lugar no

nosso município e vem mostrando que veio para

ficar. Temos alunos com ótimos resultados em

avaliações nacionais, campeonatos municipais e

muitos já apresentam fluência em inglês. Portanto,

percebemos que as vidas estão sendo melhoradas

através de todo o trabalho desenvolvido em nossa

escola.

Clique no botão e acompanhe o
trabalho pedagógico da escola 

no período de ensino remoto

Desde 2009, na gestão do Prefeito José Maria,

Ibiporã tem uma história de vanguardismo no

ensino da disciplina de inglês na rede pública, sendo 

oferecida em todas as escolas do município. 

Esse pioneirismo motivou a implantação da primeira

escola bilíngue pública do Paraná, trazendo um

método inovador com intuito de garantir igualdade

de oportunidades. A ideia é formar uma geração

bilíngue em dez anos. Ação esta que vem de forma

assertiva dar o primeiro passo rumo à

democratização do acesso a educação bilíngue.

Acreditamos que a rede pública deva ser referência

para a rede privada e temos que retomar a era de

ouro da educação pública. Nós precisamos

promover um alto nível de alfabetização, e o

biletramento promove essa ação.

Com este projeto, mostramos viabilidade para que

outros municípios também implantem esse método

em suas redes. Países que chegaram em nível de

excelência no desenvolvimento econômico

investiram pesadamente no ensino de duas línguas.

Essa política educacional será fator determinante

para o futuro dessa nova geração.

Servidor Público do Paraná na

Secretaria de Justiça e Família,

atualmente Secretário de

Educação de Ibiporã. Pedagogo e

professor de História e Geografia.

Graduada em Pedagogia e Mestre

em Artes pela UFPB. Pós Graduada

em Psicopedagogia. Diretora

Pedagógica da Escola Bilíngue

Dom José Maria Pires desde 2019. 

por Antonio Prata Neto e Michele Salles El
Kadri

INOVAÇÃO: A PRIMEIRA ESCOLA
PÚBLICA BILÍNGUE DO PARANÁ

https://sites.google.com/view/emefdomjosmariapires2021/inicio?authuser=0


MICHELE SALLES EL KADRI
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Linguista Aplicada, professora no 
Departamento de Letras Estrangeiras
Modernas e nos Programas de Pós 
Graduação em Estudos da Linguagem, 
Educação e Mestrado Profissional em 
Letras Estrangeiras Modernas, todos da 
UEL. Tem experiência em ensino de línguas e formação de
professores, com publicações de dezenas de artigos e
capítulos nacionais e internacionais. É co-coordenadora
pedagógica do curso “Formação Complementar em
Educação Bilíngue”. Co-coordena o trabalho pedagógico
de implementação da escola bilíngue pública de Ibiporã. 

Co-coordenar o trabalho pedagógico da

implementação da escola bilíngue Pública de Ibiporã é

uma honra e um orgulho por vários motivos. Primeiro,

porque estamos vendo o poder público se mobilizando

para trazer aos alunos da rede pública algo que até

então esteve quase que exclusivamente na mão da

elite brasileira. 

Possibilitar que alunos da rede pública tenham acesso

a uma proposta de imersão em língua inglesa é

possibilitar o acesso desses alunos em diversos setores

da nossa sociedade, já que o inglês, hoje, é visto como

uma língua franca, ou seja, uma língua que, pelo seu

uso mundial entre falantes não nativos nos mais

diversos setores, tem o poder de manter ou acirrar o

status quo. Isso significa que, as razoes para se falar

essa língua, hoje, estão para além dos motivos

instrumentais do uso da língua inglesa (como por

exemplo, viajar para Disney!). Seu verdadeiro foco

reside em seus aspectos formativos que permite

inserção, engajamento, participação, agenciamento

crítico, acesso e exercício da cidadania. Isso significa

que essa língua tem o poder de ampliar possibilidades

para a construção de conhecimento. Por essa vertente,

as funções de uma escola bilíngue, além de ter como

função central o desenvolvimento de práticas

linguísticas, também objetiva formar sujeitos

interculturalmente competentes, com outros tipos de

posicionamento e de acesso, ampliando suas visões de

mundo para além do lugar social e econômico que

ocupam (MEGALE, 2019). 

A proposta do município de Ibiporã, ao possibilitar e

garantir que acadêmicos e professores experientes em

diversos campos pensem juntos o currículo, o material,

as práticas e a formação de professores da primeira

escola bilíngue do Paraná nos permite repensar o

papel da língua inglesa e da educação bilíngue de

modo contextualizado para ser localmente e

globalmente significativo.  Além disso, a

implementação dessa escola também trará impactos

relevantes para a formação de professores tanto em 

formação inicial e continuada. Como formação

continuada, os professores do município estão

realizando um curso de 150 horas; como formação

inicial, a escola poderá também servir como campo de

estágio e interlocução com a universidade,

fomentando a práxis pedagógica desse contexto.

A ideia é que 30% do currículo – do berçário ao 2 ano –

no primeiro ano de implementação, seja ministrado

em língua inglesa, conforme orientação das Diretrizes

Nacionais para a Educação Plurilíngue. Os professores

foram selecionados entre os professores concursados

da rede municipal de Ibiporã por meio de prova de

proficiência, entrevista, currículo e perfil docente. Estes

ainda participarão de curso de 150 horas, ofertado pela

FAUEL e coordenado por mim e Vivian Savioli. Seremos

responsáveis pela elaboração do currículo integrado e

pela produção de materiais com uma equipe mista de

professores com vários anos no ensino bilíngue e outros

com experiência no ensino e pesquisa na área de

Língua Inglesa e pedagogia. 

Esperamos construir um currículo e uma formação

decolonial que dê chance aos alunos, aos professores e

à comunidade de vivenciar uma educação intercultural

que possibilite o acesso a outras narrativas. Ibiporã terá

currículo e material único, pensado localmente, mas

voltado para o acesso a discursos globais. 
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É possível pais brasileiros que moram no Brasil

criarem seus filhos de forma bilíngue dentro de

casa? E a resposta para essa pergunta é: Claro que

dá! Para tanto é necessário entender o que significa

criar uma cultura bilíngue dentro de casa, pois toda

formação de cultura depende de 3 coisas: vínculo

afetivo, repetição e tempo. 

Vou usar minha experiência pessoal para poder

explicar esses 3 conceitos. Quando decidi criar meu

primeiro filho de forma bilíngue, surgiu pela

necessidade de ensinar inglês para ele, uma vez que

eu estava em processo de estudar intensamente

para passar na prova de mestrado em direção teatral

nas universidades de IOWA e YALE nos EUA.

Naquela época meu inglês era bem simples e as

provas de proficiência para área de Teatro eram e

são altíssimas. Eu sabia que teria que estudar muito

para ter chance de bolsa de estudo. Nesse momento

eu pensei “se eu aprender e não ensinar meu filho,

ele vai chegar lá e não vai nem conseguir pedir para

ir ao banheiro na creche. Eu preciso ajudá-lo” e a

partir desse momento decidi que falaria 100% do

tempo em inglês com ele. 

 Então nesse exato momento eu percebi que

realmente não sabia NADA DE INGLÊS pois quando

eu decidi falar somente em inglês é que percebi que

não sabia falar quase nada do que estava ao meu

redor. 

Esse choque foi tão positivo que eu me dei conta de

que tudo o que tinha aprendido até então

praticamente não usava e por isso era tão difícil

aprender de fato a língua. 

O vínculo afetivo com a língua inglesa foi se criando

de forma mais leve e prazerosa a partir do momento

que ensinar e interagir em inglês com meu filho era

parte do propósito pelo qual eu também me

desenvolvia no idioma. 

A repetição e o tempo são essenciais e são os filhos

que proporcionam esse desenvolvimento

diretamente. A repetição oferece a oportunidade

para o treinamento muscular que a nossa estrutura

fonológica (lábios, língua, embocadura, etc.) precisa

ter para pronunciar corretamente as palavras, assim

como oferece a oportunidade para os pais poderem

errar, tentar novamente, completar informações e

expressões que gostariam de ter dito no primeiro

evento.

Por exemplo, na primeira vez que levei meu filho

para usar a privada sozinho, eu não sabia como falar

“aperte a descarga”. Assim, quando a situação se

repetiu me proporcionou aprender e expressar

corretamente o que queria pedir à ele “now you

need to flush...” 

Somente o tempo pode completar a tríade desse

processo, pois um aprendizado linguístico robusto e

eficiente não acontece da noite para o dia. 

ENSINO BILÍNGUE EM CASA:
A EXPERIÊNCIA DE PAIS
Nesta seção, vamos conhecer experiências de pais que criam seus filhos bilíngues. O texto abaixo é um relato do pai 

Ricardo Luis Tejada Orlando, que fala sobre sua vivência em educar seu filho bilíngue em um espaço familiar no

qual tempo, dedicação e afeto são essenciais.
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TAKE YOUR TIME
Vemos cada vez mais contextos e personagens bilíngues presentes em filmes, séries e outras produções. Sem dúvidas,

estas são mídias que acrescentam (e muito) à nossa maneira de perceber e interagir com o mundo, mas que tal nos

perguntarmos: como o uso da linguagem nos filmes muda a forma como vemos outros sujeitos, considerando

diferenças linguísticas e culturais? Será que situações de comunicação bi/multilíngues nos ajudam a desconstruir ou a

reforçar estereótipos? 

Aqui vão algumas dicas que podem te ajudar a pensar sobre isso. de modo descontraído.  Clique nos botões para ser

redirecionado/a ao conteúdo.

100 DIAS PARA ENAMORARMOS

Esta telenovela se passa em Houston e gira em torno dos conturbados

relacionamentos de duas amigas: Constanza, advogada casada a vida toda com

seu sócio, e Remedios. que vive há 3 anos com seu pai, seu esposo irresponsável

e sua filha, e também enfrenta perrengues em sua relação. O interessante desta

novela é que, como as protagonistas cresceram em um contexto bilíngue e

possuem contato tanto com a língua espanhola quanto com a língua inglesa,

diversas situações de translinguagem acontecem durante a série - que, por

sinal, é super engraçada.

É necessário a criação de

camadas e camadas

neurolinguísticas para que o

idioma produza a sensação

de pertencimento e não

apenas de ferramenta

utilitária a qual está disposta

fora de mim. Muito pelo

contrário. Ser bilíngue é

permitir que a língua possa

fazer parte de quem Eu e

minha Família somos."

https://www.netflix.com/title/81272752
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JANE THE VIRGIN

Nomeada a dois Emmys, Jane The Virgin é uma série de comédia sobre uma

mulher jovem e devota que sonha em ser escritora, mas que descobre ter

sido inseminada artificialmente por acidente durante um exame de rotina. O

pai da criança é, ninguém mais, ninguém menos, do que um famoso galã de

televisão. Tirando a história super engraçada da obra, a abordagem aberta à

língua é um aspecto interessante de se ver. Sem reduzir todo o programa ao

inglês com sotaques, ou simplesmente intercalar o inglês com palavras em

espanhol, a série baseada em novelas mexicanas faz um trabalho

maravilhoso ao estabelecer um precedente não estereotipado para o

funcionamento de famílias bilíngues (ainda que diferentes membros da

família tenham, por vezes, sotaques de partes opostas do continente). 

THE ARRIVAL

Agora, qual será a importância da comunicação e da sensibilização às línguas

na vida humana? Naves alienígenas chegam em diversas capitais neste filme

sci-fi, que foi indicado a inúmeros prêmios. Com a intenção de se comunicar

com os visitantes de outro planeta, uma linguista e um militar precisam decifrar

certas mensagens. Enquanto Louise, a protagonista, tenta frear as decisões

militares contra os estrangeiros, a conversa surge como uma opção para

compreender o outro. Em contrapartida a esta decisão, há também a

ignorância e o preconceito por parte da aversão de muitos habitantes. Embora

esta não seja a premissa explícita, The Arrival, no fundo, é um filme sobre

línguas e sobre a importância da comunicação aberta através das fronteiras. 

BABIES

Babies é um documentário que acompanha o dia a dia de alguns bebês para

tentar entender como ocorre o desenvolvimento humano desde o

nascimento. A produção mostra relatos familiares e também busca obter

mais detalhes sobre o comportamento e a evolução dos recém-nascidos.

Recomendamos o episódio “Primeiras Palavras”, que explora o processo de

aquisição da linguagem e que, embora foque na língua materna, serve para

atiçar nossa curiosidade: como será que o processo ocorre em crianças

bilíngues? A partir daí, podemos procurar por outros textos para sanar

nossas dúvidas!

https://www.netflix.com/title/80027158
https://www.netflix.com/title/80117799
https://www.netflix.com/title/80117833
https://www.youtube.com/watch?v=BFtbXwnBRg8
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APLIEPAR IN
ACTION

No mês de abril de 2021, a professora da Educação

Básica e pesquisadora dos Estudos da Linguagem e

das Relações Étnico-Raciais, Cecília Gusson Santos,

iniciou o curso Construindo a Educação Antirracista

no Ensino de Línguas da Educação Básica:

Conceitos, Princípios e Possibilidades, em parceria

com a Universidade Estadual de Londrina (UEL) e a

Associação dos Professores de Inglês do Paraná

(APLIEPAR).

Este espaço de (trans)formação de professores/as

tem por objetivos promover discussões sobre

temáticas importantes para o desenvolvimento de

práticas antirracistas nas escolas e promover a

produção de propostas didáticas que possam ser

trabalhadas nas salas de aula da Educação Básica.

O Encontro I teve a participação especial da

professora doutora Ione Jovino (UEPG), que iniciou

as discussões sobre os documentos curriculares

oficiais e as leis 10.369/03 e 11.645/08.

Já o Encontro II foi conduzido pelas professoras

doutoras Rosiney Lopes do Vale(UENP) e Micheli

Souza (UENP) tratando das questões do racismo

estrutural e do discurso do invisível.

O Encontro III teve como temática as representações

e a representatividade negra na mídia e na literatura,

abordada com maestria pelos professores mestres

James Rios de Oliveira Santos (UENP) e Leonardo

Côrrea Neves (UNIMONTES).

O Encontro IV propiciou a análise dos livros didáticos

de língua inglesa pelas lentes do Letramento Racial

Crítico (FERREIRA, 2014) e da Análise do Discurso

Crítica (FAIRCLOUGH, 2003), apresentado pela

professora mestra Cecília Gusson Santos (UEL). 

Seguindo, o Encontro V apresentou os discursos de

resistência que permeiam espaços simbólicos e

territoriais de fortalecimento da identidade negra,

abarcando as religiões de matrizes africanas e a arte

afro-brasileira, com a participação da Ialorixá Mãe

Érika de Xangô e o artista plástico Clóvis Affonso

Costa – Cacosta.

No Encontro VI, realizado na última terça-feira

(14/09), os/as cursistas, orientados pelos professores

mestres Luís Renato Dias Petry, Alex Egido e pela

professora mestra Giuliana Brossi iniciaram a

construção da proposta didática norteados/as pelos

princípios da Educação Antirracista e pelos aspectos

éticos e sócio afetivos necessários para o trabalho

com as relações raciais em sala de aula.
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Este espaço de (trans)formação de professores/as de

línguas ainda conta com mais quatro encontros, em

que participarão nomes de referência na Educação

Antirracista, como Lavini Castro (PPRER/CEFET),

idealizadora da Rede de Professores Antirracistas,

Ana Helena Passos (USP/UNIVERSITAS) que

abordará aspectos referentes ao papel da

branquitude na luta antirracista e Aparecida de

Jesus Ferreira (UEPG) tratando das identidades

raciais e do Letramento Racial Crítico. 

Este projeto é parte da pesquisa de doutoramento

da idealizadora do curso, que contempla, como uma

das contribuições com a comunidade, a

transformação social por meio da criação e

ampliação de espaços (trans)formativos para a

disseminação dos princípios e conceitos da

Educação Antirracista, para a construção de

possibilidades de trabalho com estudantes da

Educação Básica, em um movimento da escola para

a sociedade, em que a mudança das práticas

discursivas no contexto escolar possam potencializar

mudanças sociais que favoreçam uma sociedade

mais justa e equitativa.
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Prof. Dra. no Departamento de Letras Estrangeiras Modernas

(MEPLEM/PPGEL/PPEDU-UEL). Tem pos doutorado pela UFES e UNICAMP. É co-
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Mestranda em Educação pela UEL, Especialista em Educação Infantil pela UNIFIL,

Pedagoga e Licenciada em Letras (UEL). É co-coordenadora do curso de extensão
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Doutorando em Estudos da Linguagem (UEL). Mestre em Estudos da Linguagem,
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Idiomas. Colaborador no curso “Formação Complementar em Educação Bilíngue”.

Faz parte da equipe de design curricular e produção de material didático da
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