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   O PROJETO BBILINGUAL
O projeto BBILINGUAL da Share Treinamentos tem como 

propósito habilitar educadores para atuarem em escolas que 
possuam projeto bilíngue, de imersão, regulares e/ou em 

processo de implantação do caráter bilíngue. 
 

O curso aborda três competências principais para a atuação 
bilíngue: o Pedagógico, o Linguístico/Cultural e o 

Comportamental. 
 

Nossa missão é gerar uma experiência de ensino positiva e 
duradoura, que capacite professores para sua atuação em sala 

de aula presente ou futura. 
 



AS 3 COMPETÊNCIAS

PEDAGÓGICA LINGUÍSTICA / 
CULTURAL

COMPORTAMENTAL

A
BC



PEDAGÓGICA



REFLEXÕES SOBRE A SALA 
DE AULA

É sabido que a forma de 
condução e visão de sala de aula 
interfere diretamente no nível de 
aquisição da linguagem, 
desenvolvimento cognitivo e visão 
de mundo do aluno. 
 
Objetivamos instrumentar os 
professores através de reflexões e 
exposição à práticas pedagógicas 
("teaching techniques") para uma 
atuação mais segura dentro de 
sala.

A competência Pedagógica 
abordará dentro de outros 
aspectos os conceitos a seguir: 
 
. Sala de Aula Invertida 
. Processos de Aprendizagem 
. Contexto Bilíngue 
. Projetos Pedagógicos 
. Competências, Habilidades e      
 Estilos de Aprendizagem 
. Gestão de sala de aula 
. Inclusão e Participação da 
Família



LINGUÍSTICA E 
CULTURAL

A
BC



O IDIOMA INGLÊS SOB UMA 
ÓTICA FUNCIONAL E CULTURAL

Por compreender professores com 
diferentes históricos de contato com o 
idioma Inglês, o objetivo  principal da 
competência Linguística do curso é 
fornecer itens linguísticos e de 
vocabulário aplicado sob uma ótica 
funcional, ou seja, o necessário para o 
exercício da função o e para a 
condução da dinâmica de sala de aula 
e comunicação com alunos em geral. 
 
Dessa forma, professores com 
diversos níveis de proficiência ou 
conhecimento de Inglês são bem 
vindos.

Não temos por objetivo formar indivíduos fluentes 
na língua inglesa, mas sim abordar linguagens 
úteis para a atuação de todos em sala de aula.  
Alguns deles incluem: 
. Vocabulário para o ambiente escolar e de sala 
de aula 
. Recebendo e se despedindo dos alunos 
. Introduzindo conteúdo 
 . Dar comandos e instruções para atividades em 
Inglês 
. Negociação de regras em sala 
. Dar feedback  
 
A competência Linguística iniciará abordando 
Competência Cultural e sua importância para a 
atuação em uma sala de aula bilíngue e diversa, 
tornando-a mais acolhedora.



COMPORTAMENTAL



SEMEANDO ATITUDES 
POSITIVAS

O desenvolvimento humano, sob a 
ótica comportamental, traz 
diversos benefícios para as 
instituições de ensino como um 
todo, incluindo colaboradores, 
alunos e familiares. 
 
Educadores habilitados em 
competência Comportamental 
ajudam a construir instituições de 
ensino socialmente responsáveis e 
prontas para os desafios atuais e 
futuros da Educação.

A competência Comportamental 
do curso abordará os seguintes 
aspectos: 
 
. Inteligência Emocional 
. Psicologia Positiva 
. Comunicação não violenta 
. Comportamentos e atitudes 
. Coaching para Educadores



A EDUCAÇÃO

JOHN DEWEY

É UM PROCESSO SOCIAL, É 
DESENVOLVIMENTO. NÃO É A 

PREPARAÇÃO PARA A VIDA. É A 
PRÓPRIA VIDA.



SOBRE O 
CURSO

Encontros presenciais aos Sábados, das 
10:00 às 13:00.

DURAÇÃO E 
LOCALIZAÇÃO

INVESTIMENTO 
E INSCRIÇÃO

De 03 de agosto de 2019 a 07 de dezembro de 2019 
 

Endereço: Rua das Figueiras, 2090 
             Bairro Campestre 
              Santo André/SP

PARA INSCRIÇÕES ATÉ 28 DE JUNHO DE 2019 
6 parcelas de R$ 455,00 

(5% de desconto para pagamento à vista) 
 

Inscrições e pagamento no site: 
www.sharetreinamentos.com.br/inscrições

https://www.sharetreinamentos.com.br/agenda
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