
 

  

 

PROGRAMAÇÃO 

 

03/09/20 (15h-17h) 
 
Mesa redonda: Conversas sobre o ensino de línguas adicionais/estrangeiras nas escolas em 
tempos de pandemia: resistências, desafios e tensões. 
 
A Língua Inglesa e o ensino remoto na rede estadual do RJ 
Manoela Gomes (SEEDUC - RJ) 
 
Desafios do ensino remoto de FLE 
Josimeri Lira (Rede privada) 
 
Os desafios no ensino de alemão L2 durante a pandemia  
Josué de Souza (UFF/ CIEP professor Darcy Ribeiro) 
 
Por que e como ensinar Língua Espanhola em tempos de um “novo” normal? 
Graziele dos Anjos (FME Niterói/ SME Nova Iguaçu) 
 
Mediação: Maria Gabriela Braga – CPII 

 
 

10/09/20 (10h-12h) 
 
Mesa redonda: Aulas de línguas online e ensino remoto 
 
O trabalho do professor de línguas em tempos de pandemia Covid-19 
Dayala Vargens (UFF) 
 
Diálogos sobre Educação on-line: o que temos aprendido durante a pandemia? 
Katharina Kelecom (CPII) 
 
Educação on-line e ensino de línguas mediado por tecnologias digitais durante e após a 
pandemia 
Cíntia Rabello/GLE/UFF 
 
Mediação: Joice Armani Galli GLE/PosLing/UFF 
 
 

Ciclo de debates e conversas sobre 
ensino e pesquisa de línguas 
adicionais/estrangeiras organizado pela 
Associação dos Professores de Francês 
do Estado do Rio de Janeiro - APFERJ. Os 
encontros online (via Zoom) serão 
realizados uma vez por semana, durante 
o mês de setembro de 2020. 



 

18/09/20 (17h-19h) 
 
Mesa redonda: Projeto de tradução do grupo de pesquisa Lenuffle (Letramento numérique da 
Universidade Federal Fluminense para o FLE)  
 
Escolas sem muros: traduzir para aproximar 
Larissa Lima, Rahissa Oliveira e Fernanda Pôrto (Lenuffle - UFF) 
 
Mediação: Lis Keuch (Lenuffle - UFF) 
 
 

29/09/20 (15h-17h) 
 

Table ronde: Tisser la francophonie: concepts, imaginaires et pratiques 

 

La francophonie en route: chemins, lisières, détours, impasses 

Vanessa MASSONI DA ROCHA (UFF) 
 

Imaginaires de la langue française chez des auteurs venus de l’Orient 
Maria Bernadette PORTO (UFF) 
 

Pour une francophonie qui ait du sens pour les ados 

João FARIA (CAp-UERJ) 
 

Modératrice: Vanessa MASSONI DA ROCHA 

 
 


