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A revista Bem Legal é uma publicação eletrônica semestral e gratuita que
foi idealizada por alunos e professores do Instituto de Letras da UFRGS,
os quais tinham o desejo de trocar experiências, histórias e vivências bem
sucedidas em sala de aula. Embora já se tivesse pensado em reunir
esses relatos em livro, melhor ainda seria algo ágil e leve, contendo
textos não tão longos. Criada com o propósito de estabelecer parcerias
para articular o que é produzido no Instituto de Letras e nos diversos
cenários escolares, a Bem Legal vem aproximar o professor da educação
básica e a comunidade acadêmica. Seu objetivo principal é estabelecer
um veículo de comunicação com agentes educacionais para disseminar
conhecimento acerca de iniciativas, ações e projetos de ensino de língua
que deram certo.  Na Bem Legal, professores podem divulgar suas ações
e inspirar-se nos trabalhos desenvolvidos por seus colegas educadores e,
assim, contribuir para a melhoria da educação linguística. Até o momento,
a revista teve duas edições. A primeira ocorreu em outubro de 2011,
contando com oito textos: seis na seção ''Relatos de boas práticas'', um
na seção ''Histórias de sala de aula'' e um na seção ''Entrevistas''. Em
maio deste ano, a segunda edição da revista Bem Legal foi publicada. O
número de textos quase dobrou e tivemos submissões para todas as
seções da revista: oito artigos em ''Relatos de boas práticas'', dois em
''Planejamento de aulas'', um em ''Histórias de sala de aula'', dois em
' 'Proposta  de pro je tos ' '  e  um em ' 'Ent rev is tas ' ' .  A lém d isso,
atravessamos a fronteira e recebemos contribuições do Uruguai. Isso
significa que a Bem Legal está se tornando exatamente o que queríamos
para ela: um fórum para troca de ideias e reflexões sobre práticas
pedagógicas no ensino de línguas.


