
CHAPA AMPLIAR CONEXÕES
BIÊNIO: 2020-2022

Helena Gonçalves Livia Eccard Pedro Armando Camilla Ferreira Maria Gabriela Braga

PRESIDENTE:
Helena da Conceição Gonçalves (CAp-UERJ)

VICE-PRESIDENTE:
Livia Cristina Eccard Pinto (CAp-UERJ)

DIRETORIA:
Camilla dos Santos Ferreira (UFF)
Maria Gabriela Braga da Silva (CPII)
Pedro Armando de Almeida Magalhães (UERJ)

LINHA DE AÇÃO DA CHAPA AMPLIAR CONEXÕES

A proposta de gestão da chapa Ampliar Conexões tem por objetivo dar continuidade às ações 
iniciadas pelas gestões anteriores e de fortalecer e promover a atuação da APFERJ por meio 
de práticas ligadas à vida associativa, ao contato com instituições e  à formação contínua.

Vida 

associativa

 Dialogar com outras associações de professores de línguas

estrangeiras modernas para a realização de trocas sobre

ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras/adicionais.

 Divulgar eventos, formações, cursos de pós-graduação, bolsas

e concursos no Rio de Janeiro, no Brasil ou no exterior, de

interesse dos estudantes e professores de francês.

 Aperfeiçoar a comunicação por meio eletrônico com

associados e estudantes de francês.

 Promover a divulgação de pesquisas atuais dos professores de

FLE do estado do RJ.

 Fortalecer as comissões representativas, compostas por

professores e estudantes de francês de diferentes instituições

educativas, para o desenvolvimento de atividades ligadas ao

pleno avanço da APFERJ, nas áreas de comunicação,

tecnologia, didática, pedagogia, dentre outras.



Contato com 

instituições

 Fortalecer a comunicação com consulados e embaixadas de

países de língua francesa, na busca de auxílio para a promoção

da língua francesa e culturas francófonas.

 Apoiar e participar de discussões sobre políticas públicas

linguísticas para o ensino de francês nos âmbitos nacional,

estadual e municipal.

 Atuar em parceria com a FBPF e as demais APFs, visando à

promoção das políticas para o fortalecimento do ensino de

francês.

 Fomentar ações para o fortalecimento e a expansão do ensino

regular de FLE nas redes pública e privada do estado do Rio de

Janeiro.

 Ampliar os canais de diálogo com estudantes e professores

de instituições de ensino fundamental, médio e superior, para 

promoção de maior interação, tanto virtual quanto presencial.

Formação 

contínua

 Divulgar e apoiar a realização de eventos pedagógicos,

culturais e científicos locais, nacionais e internacionais.

 Investir na formação contínua, para o aprimoramento das

práticas pedagógicas dos professores de FLE, de seu estímulo e

desempenho em sala de aula, assim como da reflexão sobre

suas práticas.

 Promover trocas interdisciplinares para o favorecimento da

prática e da reflexão do professor de FLE em sala de aula.

 Estimular a reflexão sobre uso de TICs, e, em especial, o

debate sobre a importância crescente das formações à

distância no âmbito do ensino/aprendizagem de línguas

estrangeiras

modernas.


