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Neste trabalho pretendemos apresentar e divulgar as atividades formadoras iniciais de 

professores de línguas estrangeiras para crianças de 0 a 8 anos realizadas n 

o CED em convênio com a UNIROMA 1 “La Sapienza”, com o premiado programa 

europeu “The Adventures of HOCUS and LOTUS”, visando  a  suprir a demanda por 

professores vinda das escolas que oferecem essa modalidade de ensino com a formação 

específica. 

Assim, a partir de um convênio firmado em 2010 entre a UNIROMA 1 "La Sapienza" e 

o Centro de Ciências da Educação, com vistas a formar professores se valendo de uma 

abordagem inovativa de ensino de línguas estrangeiras modernas para crianças da 

educação infantil e dos anos iniciais, especialmente desenvolvida na União Européia 

com o programa “The Adventures of HOCUS andLOTUS, foram oferecidos, na UFSC, 

três seminários formativos internacionais para acadêmicos, professores e pessoas de 

outras instituições de ensino. Os seminários, totalizando um público de 112 pessoas de 

Santa Catarina e de outros estados, foram ministrados pelo Dr. Gerhard Schnaitmann 

(Alemanha) e pelas professoras Dra. Traute Taeschner, coordenadora central do 

programa na EU, pela Dra. Sabine Pirchio, da Faculdade de Psicologia da UNIROMA1 

e pela professora Janice de Oliveira, que utiliza a abordagem em escolas de Roma para 

o ensino de inglês. Além de aulas teóricas e análise de diferentes materiais didáticos, 

que acompanham os 52 formats narrativos em 5 línguas estrangeiras, a saber, inglês, 

francês, italiano, espanhol e alemão, foram vivenciadas pelos participantes aulas 

práticas, despertando o grande interesse pelo uso do referido programa em nossas redes 

de ensino. Entre as ações, decorrentes deste programa de cooperação, podemos destacar 

ainda  o oferecimento do curso em nível A, no CED, como o proporcionado na Itália aos 

professores europeus iniciantes no referido programa, e a criação no CED/MEN de um 

projeto de extensão em parceria com a UNIROMA1. O NEBI ( Núcleo de Estudos 



sobre o Bilinguismo Infantil) tem, entre os seus objetivos principais, aprofundar 

questões referentes ao bilinguismo e a apoiar o ensino de línguas estangeiras com 

HOCUS&LOTUS nas escolas catarinenses, que desejarem adotar a referida abordagem.  

 


