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Certificação para atuar em Educação Bilíngue de acordo com as novas

diretrizes para a Educação Bilíngue no Brasil - Parecer 2/2020

sobre o
parecer

O Conselho Nacional
de Educação (CNE)

apresentou as novas
diretrizes para o ensino

bilíngue no Brasil. As
escolas que se

denominam como
escolas bilíngues

deverão cumprir todas
as exigências da

normativa. Uma das
demandas é a

apresentação de
certificado de curso de

formação
complementar em

Educação Bilíngue (com
carga horária no

mínimo de 120hrs) para
atuar na educação

bilíngue.

sobre o
curso

sobre os
organizadores

Michele El Kadri -  Professora da UEL,
PhD em Linguística Aplicada pela
Unicamp, Doutora em Estudos da
Linguagem (UEL) com doutorado-
sanduíche na Griffith University,
Australia, Mestre em Estudos da

Linguagem.
 

Maria Dantas-Whitney - Professora da
Western Oregon University,  PhD em

Educação, Mestre em Ensino da Língua
Inglesa como Segunda Língua pela

Northern Arizona University e
coordenadora do Bilingual Teacher
Scholars Program, Western Oregon

University
 

Vivian Saviolli - Doutoranda em Estudos
da Linguagem na UEL, Mestranda em

Educação na UEL, Especiliasta em
Educação Infantil pela UNIFIL, Pedagoga

e Licenciada em Letras.

Em parceria com a FAUEL
(Fundação de Apoio de

desenvolvimento da UEL,
PPEdu da UEL (Programa

de Pós-graduação em
Educação da UEL e WOU

(Western Oregon
University), o curso

Formação Em Educação
Bilíngue desenvolverá os

requisitos necessários para
professores,

coordenadores e gestores
neste mercado em

ascensão. A formação
abordará teorias,

conceitos e práticas para o
ensino multilíngue com
professores nacionais e

internacionais. 



ementa

detalhes 
do curso

duração: 120 horas (60h síncronas e 60h assíncronas)
período: de 26/07/2022 até 06/12/2022
modalidade: online
encontros síncronos: total de 20 encontros síncronos, às terças-
feiras, das 19h às 22h
ferramentas: é necessário ter um dispositivo com conexão à internet
para acessar as aulas síncronas (Zoom) e assíncronas (Classroom).
As aulas ficam gravadas na plataforma Google Classroom para quem
perder o encontro síncrono ter acesso aos conteúdos
público alvo: professores, coordenadores e diretores  de escolas
bilíngues e graduandos nos cursos de Licenciaturas ou Pedagogia.
Interessados em Educação Bilíngue

 fo rmacaoeducacaobi l ingue@gmai l .com   •    (43)  98412-3333  (WhatsApp)

Neurociência e bilinguismo
Evolução do conceito de bilinguismo
Praticas e perspectivas teóricas recentes sobre bilinguismo
Concepções de língua
Conceitos , nomenclaturas e práticas da educação bilíngue e do
sujeito bilíngue
Translinguagem
Ensino bilíngue e as principais dúvidas dos pais

Metodologias e abordagens
Os modelos de educação bilíngue
CBI (CBLT), CLIL, CRLT, Immersion
Project-based learning, STEAM, Play-based learning, Sequência
didática, Atividade social, entre outros.

Áreas e práticas
Currículo integrado e planejamento
Disciplinary Language
Literacy e biliteracy
Estratégias para o ensino de Leitura/Escrita em contexto bilíngue
Estrategias para o ensino de Praticas orais em contexto bilíngue
Boas práticas do ensino bilíngue público e privado 
Material didático
BNCC na Educação Bilíngue
Praticas decoloniais e interculturalidade 

Introdução
O Parecer 2/2020 e suas implicações
Os saberes do professor bilíngue
Educação bilíngue no Brasil

Bilinguismo

Formação em Educação Bilíngue



Para mais informações, mande um e-mail para:

Ou entre em contato pelo número:

Ou preencha o link de inscrição diretamente.

             

       formacaoeducacaobilingue@gmail.com 

       

       (43) 9 8412-3333 - Coord.ª Vivian

 

        CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O LINK DE INSCRIÇÃO

OBS: é necessário pagar o boleto para efetivar a matrícula.

realize 70% das propostas e atividades assíncronas
(Pre-Class and Post-Class Assignments)

realize o pagamento  total do curso (o certificado será
emitido após a quitação de todos os boletos
bancários)

Para a emissão do certificado, é obrigatório que o aluno:
 

inscrição

investimento

certificado

organização:

apoio:

Pacote B: Grupos acima de 10 pessoas
10 parcelas de R$170,00 (inscrição manual por contato via
email/whatsapp - boleto bancário). Entrar em contato para
grupos com mais de 20 pessoas.

Pacote A: Individual
10 parcelas de R$199,00 (boleto bancário)

Pacote C: Individual à vista
R$ 1.800,00 (boleto bancário)

 fo rmacaoeducacaobi l ingue@gmai l .com   •    (43)  98412-3333  (WhatsApp)

Formação em Educação Bilíngue

https://fauel.org.br/Eventos/Evento.php?Evento=d645920e395fedad7bbbed0eca3fe2e0

