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PLANO DE TRABALHO/CADASTRO – PROJETO DE ENSINO
1. TÍTULO:MINICURSO: APRENDER INGLÊS PODE SER DIVERTIDO PARA ADULTOS
( x ) Projeto de Ensino

(

) Projeto Integrador/Interdisciplinar

Área(s) de conhecimento(s) contemplada: Língua Inglesa
2. EQUIPE EXECUTORA
Coordenador (a):Katiúscia de Sousa Pereira Silva
Área de conhecimento: Língua inglesa
Formação acadêmica: Pós-graduação em Língua Inglesa
Endereço: Rua do Império, 119, apto 101, Jardim Imperial. Diamantina- MG
Endereço eletrônico:
katiuscia.silva@ifnmg.edu.br

Telefone:38 9 91962585

Campus/Setor: Diamantina
( x ) Docente

(

) Técnico administrativo

Participantes colaboradores:nenhum
Nome

Formação acadêmica

Área do
Campus/outra instituição
Conhecimento

3. RESUMO
A Língua Inglesa é um meio para se ter acesso ao mercado de trabalho, ao conhecimento, à novas culturas e, consequentemente, à diferentes formas de pensar, de agir e de entender
a realidade. Entretanto, o uso de uma abordagem divertida no ensino-aprendizagem de inglês para adultos é pouco verificado no país. No intuito de motivar a aprendizagem de inglês
por adultos, de forma divertida, aproveitando ainda os conhecimentos prévios dos participantes, este projeto objetiva ofertar um minicurso de inglês para os servidores do IFNMG
Campus Diamantina.
4. JUSTIFICATIVA
A língua inglesa é importante nos dias de hoje já que o mundo, cada vez mais globalizado, exige que esse idioma seja algo essencial, pois o Inglês é a língua internacional, a língua dos
estudos, das viagens, dos negócios, enfim, a língua da comunicação mundial.

Há alguns anos as aulas de Línguas estrangeiras (LE) eram baseadas na repetição mecanicista e não havia a preocupação com a identificação dos alunos com os temas abordados, pensava-se
então que aprender uma língua era sinônimo de saber a gramática e o seu vocabulário. Atualmente, entendemos que saber uma língua é utilizá-la adequadamente e a abordagem comunicativa no
aprendizado de línguas estrangeiras trouxe para a sala de aula uma ênfase maior na interação entre os alunos. Portanto, podemos dizer que o minicurso “Aprender inglês pode ser divertido para
adultos” se justifica por promover o uso da língua inglesa para a comunicação do aluno se não pessoalmente com outros falantes, de forma lúdica e contextualizada, buscando fazer frente ao crescente
uso do inglês em nosso cotidiano.
Segundo Almeida Filho (1993), o ensino comunicativo é entendido como aquele que organiza as experiências de aprender por meio de atividades relevantes e de tarefas de interesse do aluno, para
que ele capacite a usar a língua-alvo para realizar ações de verdade. Nesse sentido, este projeto contempla a abordagem comunicativa, pois partiu do interesse de alguns servidores do IFNMG
campus Diamantina, favorece a interação entre os participantes por meio de atividades em grupos e através da elaboração de dinâmicas em que a construção do significado se torna relevante, uma
vez que a Língua Inglesa será aprendida por meio do esforço realizado no processo de tentativas de ensinar e de aprender a língua de forma divertida, proporcionará aos envolvidos a utilização do
inglês na comunicação oral, promoverá a interação e as trocas de experiências entre os participantes.
Há muitos estudos e várias teorias sobre a aquisição de LE em relação à idade. Entretanto, essas teorias são controversas e a maioria não leva em consideração a hipótese de um adulto aprender a
língua inglesa de forma divertida, como podemos verificar em várias metodologias lúdicas voltadas para crianças e jovens. O minicurso proposto neste projeto abrange dinâmicas em língua Inglesa,
favorecendo um ambiente de interação, de negociação, de cooperação e motivador para os alunos aprenderem inglês. Para tanto, partimos do princípio de que não se pode desprezar a relevância de
atividades lúdicas para o aprendizado de uma língua estrangeira, ainda que seja para adultos.
Quando se refere à aprendizagem de uma língua, Kraster (1982) acredita que a autoestima e a afetividade são fatores preponderantes. De acordo com a teoria dele, o filtro afetivo é um bloqueio
mental que impede o aprendiz de utilizar totalmente o insumo compreensível recebido para a aquisição da língua. Para Lago (2000), a autoestima agrupa, dentre outros, aspectos como inibição,
extroversão, empatia, ansiedade, atitude e egocentrismo. E todas essas afetividades podem contribuir para o sucesso ou fracasso do aprendiz no contexto de aprendizagem, pois, ao aprender uma
língua, o estudante estabelece dentro de si alguns desses domínios afetivos.
Lago (2000) considera a autoestima essencial no processo de ensino-aprendizagem. Uma vez elevada, a autoestima converte-se em segurança, fornecendo ao aluno subsídios para desenvolver
tarefas maiores. Concomitantemente, caso ocorra o contrário, o aluno diminuirá seu empenho e a aprendizagem se tornará uma atividade frustrante. A capacidade de aprender uma LE depende
ainda de fatores externos, advindos da cultura de aprender que os alunos adquirem e carregam ao longo da vida, de suas experiências intelectuais, culturais e sociais. As crenças de que “a língua
inglesa é difícil” e “adulto não aprende inglês” são alguns exemplos desses fatores externos.
Schultz (2003), ainda no que se refere à aprendizagem de língua, reforça as teorias dos autores aqui citados. Para ele, a motivação é promovida por fatores externos e internos que avançam a mente
e o desempenho do aprendiz.
Baseando-se nessas teorias, o minicurso “Aprender inglês pode ser divertido para adultos” se justifica por visar aumentar a autoestima dos participantes, especialmente, motivando-os a querer
aprender mais a língua inglesa e possibilitando a desmitificação de crenças que inibem a aprendizagem da língua inglesa por adultos.
5. OBJETIVO GERAL
Ofertar minicurso de língua inglesa para os servidores IFNMG campus Diamantina através do Centro de Ensino de Línguas (CELIN).
6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Aprimoramento do ensino/aprendizagem de língua inglesa (Estudo da estrutura gramatical, estudo de vocabulário contextualizado);
Estímulo da oralidade em língua inglesa;
Favorecimento da interação entre alunos (servidores);
Contribuição para a formação do aluno ativo e autônomo do próprio aprendizado ao monitorar as próprias crenças;
Incentivo aos servidores do FNMG campus Diamantina a querem estudar inglesa.
7. METODOLOGIA
Primeiramente, os servidores do IFNMG campus Diamantina serão convidados a participarem do minicurso via e-mail e pelo grupo de trabalho do whatsapp. Posteriormente, serão
feitas as inscrições para o minicurso pessoalmente com a professora de Língua Inglesa, Katiúscia. Serão ofertadas 20 vagas. As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de
inscrição e poderá participar das vagas qualquer servidor (terceirizado, efetivo, substituto, locado no campus Diamantina ou não). Se necessário, poderá ter lista de espera.

As atividades dinâmicas serão em sala de aula, orientadas pela professora de Língua inglesa e objetivam proporcionar lazer e aprendizado de inglês aos participantes.
Serão utilizados quadro, marcador e apagador de quadro para a explicação do conteúdo; Datashow para música; canetas para preencherem as cartelas do bingo; folhas brancas para imprimirem as
palavras e as frases necessárias às dinâmicas; fita adesiva para colar os adjetivos na testa dos participantes; caixas de sapato para serem colocadas algumas frases em inglês.

8. RESULTADOS ESPERADOS

A partir do minicurso em inglês, espera-se que os servidores sejam incentivados a desenvolver ações que os façam avançar em seu próprio desempenho como aluno (PAIVA, 2005) e que sejam
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estimulados a terem atitudes positivas em relação à aprendizagem do inglês. Bem como, espera-se que o uso da Língua Inglesa nas dinâmicas tenha contribuído para potencializar a comunicação da
língua pelo aluno.
Ao final do minicurso, a coordenadora do projeto fará uma pesquisa, um questionário investigativo, para conhecer os interesses dos servidores quanto à aprendizagem de Língua Inglesa. Os
dados da pesquisa serão usados para ofertar um curso de inglês no ano de 2018 para os servidores do IFNMG campus Diamantina, uma iniciativa do Centro de Ensino de Línguas (CELIN).
9. AVALIAÇÃO
Os participantes serão avaliados quanto à frequência e participação nas atividades propostas.
10. PARTICIPAÇÃO DE DISCENTE(S) COMO ORIENTANDO(S)
Está prevista a participação de discente bolsista:
Está prevista a participação de discente voluntário:
Número de bolsistas (s):
Nomes:
Número de voluntário (s):
Nomes:

( ) Sim
( ) Sim

( x ) Não
( x ) Não

11. BENEFICIADOS
Curso(s) atendido(s): servidores do campus Diamantina
Número de discentes atendidos:0
Local de execução: Campus Diamantina
12. PERÍODO DE DESENVOLVIMENTO
Data de início:

Carga horária semanal: 2 horas

11/12/2017
11/12/2017

Data de término:
13. PARCEIROS

( ) SIM

Carga horária total: 2 horas
( x ) NÃO

Citar:
14. VÍNCULO
Tem vínculo com algum programa/evento/curso?
Citar: CELIN

( x ) Sim

15. CONVÊNIOS

( ) Não

( ) SIM

( x) NÃO

Citar:
16. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Tempo (Meses)
Discriminação das atividades
1
Divulgar o minicurso

x

Inscrição dos alunos

x

Planejamento da metodologia e do material didático

x

Minicurso/aplicação de questionário investigativo e elaboração do relatório
final

x

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

17. PLANEJAMENTO FINANCEIRO
Haverá necessidade de financiamento

(

) Sim

( x ) Não
(x ) Financiamento externo
Citar a fonte: Salário da coordenadora
Valor (R$):51,0

( ) Financiamento interno (IFNMG)
Valor (R$):
18. ESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA
Haverá necessidade de salas?
(x ) Sim ( ) Não
Haverá necessidade de ônibus para transportar participantes?
Quantidade total de passageiros:
Horário previsto de saída e chegada:
Distância a ser percorrida: ______ km.
Haverá utilização de laboratórios?
Quais laboratórios?
Outras informações necessárias:

Quantas salas? 1 (uma)
( ) Sim ( x) Não

(

) Sim ( x ) Não
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20. Este documento dever ser assinado pelo Coordenador do Projeto e pelo representante da Comissão de Avaliação de Projetos de Ensino.

Documento assinado eletronicamente por Katiuscia de Sousa Pereira Silva,
Professor(a) do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, em 21/11/2017,
às 19:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ifnmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0043426 e o código CRC 6A82F611.
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