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Apresentação
Em 2013, a Secretaria de Educação do Estado começou a disponibilizar os Parâmetros
Curriculares da Educação Básica do Estado de Pernambuco. Esses parâmetros são fruto
coletivo de debates, propostas e avaliações da comunidade acadêmica, de técnicos
e especialistas da Secretaria de Educação, das secretarias municipais de educação e de
professores das redes estadual e municipal.
Estabelecendo expectativas de aprendizagem dos estudantes em cada disciplina e em
todas as etapas da educação básica, os novos parâmetros são um valioso instrumento de
acompanhamento pedagógico e devem ser utilizados cotidianamente pelo professor.
Mas como colocar em prática esses parâmetros no espaço onde, por excelência, a educação
acontece – a sala de aula? É com o objetivo de orientar o professor quanto ao exercício
desses documentos que a Secretaria de Educação publica estes “Parâmetros em Sala de
Aula”. Este documento traz orientações didático-metodológicas, sugestões de atividades
e projetos, e propostas de como trabalhar determinados conteúdos em sala de aula. Em
resumo: este material vem subsidiar o trabalho do professor, mostrando como é possível
materializar os parâmetros curriculares no dia a dia escolar.
As páginas a seguir trazem, de forma didática, um universo de possibilidades para que sejam
colocados em prática esses novos parâmetros. Este documento agora faz parte do material
pedagógico de que vocês, professores, dispõem. Aproveitem!
Ricardo Dantas
Secretário de Educação de Pernambuco

INTRODUção
Após a publicação dos Parâmetros Curriculares do Estado de Pernambuco, elaborados em
parceria com a Undime, a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco apresenta os
Parâmetros Curriculares na Sala de Aula.
Os Parâmetros Curriculares na Sala de Aula são documentos que se articulam com os
Parâmetros Curriculares do Estado, possibilitando ao professor conhecer e analisar propostas
de atividades que possam contribuir com sua prática docente no Ensino Fundamental,
Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos.
Esses documentos trazem propostas didáticas para a sala de aula (projetos didáticos,
sequências didáticas, jornadas pedagógicas etc.) que abordam temas referentes aos
diferentes componentes curriculares. Assim, junto com outras iniciativas já desenvolvidas
pela Secretaria Estadual de Educação, como o Concurso Professor-Autor, que constituiu um
acervo de material de apoio para as aulas do Ensino Fundamental e Médio, elaborado por
professores da rede estadual, os Parâmetros Curriculares na Sala de Aula contemplam todos
os componentes curriculares, trazendo atividades que podem ser utilizadas em sala de aula
ou transformadas de acordo com o planejamento de cada professor.
Além disso, evidenciamos que as sugestões didático-metodológicas que constam nos
Parâmetros Curriculares na Sala de Aula se articulam com a temática de Educação em
Direitos Humanos, eixo transversal do currículo da educação básica da rede estadual de
Pernambuco.
As propostas de atividades dos Parâmetros Curriculares na Sala de Aula visam envolver os
estudantes no processo de ação e reflexão, favorecendo a construção e sistematização
dos conhecimentos produzidos pela humanidade. Ao mesmo tempo, esperamos que este
material dialogue com o professor, contribuindo para enriquecer a sua prática de sala de
aula, subsidiando o mesmo na elaboração de novas propostas didáticas, fortalecendo o
processo de ensino-aprendizagem.
Ana Selva
Secretária Executiva de Desenvolvimento da Educação
Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Os “Parâmetros na Sala de Aula de Língua Inglesa para a Educação de Jovens e Adultos
- Ensino Fundamental e Médio” apresentam-se de forma complementar ao documento
Parâmetros Curriculares de Língua Inglesa (2013). Este novo documento funciona como
uma orientação que visa contribuir com o fazer pedagógico a ser praticado nas aulas de
Inglês nos diversos anos escolares, tendo em vista as Expectativas de Aprendizagem – EAs
– relacionadas a cada um dos quatro eixos previstos (Oralidade, Leitura, Escrita e Análise
Linguística), através de sugestões de atividades para uso em sala de aula.
Com essa finalidade, o caderno dos Parâmetros de Sala de Aula foi organizado em
dois capítulos: 1. O ensino de Língua Inglesa e a prática docente: reflexões iniciais – pontua
algumas questões de ordem teórico-metodológicas, que visam subsidiar o professor
em seu planejamento, enfatizando o uso de tecnologias, o ensino mediante gêneros
textuais, o processo avaliativo, bem como a incorporação da interdisciplinaridade e/ou a
transversalidade no ensino; 2. A Língua Inglesa na sala de aula: algumas propostas de atividades
– apresenta orientações e sugestões de como abordar o ensino de Inglês, a partir de um
planejamento que contemple as concepções defendidas nos Parâmetros Curriculares de
Língua Inglesa (2013).
As atividades aqui propostas visam estabelecer uma ponte entre os Parâmetros na Sala
de Aula e as Expectativas de Aprendizagem apresentados no documento anteriormente
mencionado, de forma a orientar o professor no planejamento de suas aulas. Ao mesmo
tempo, cria condições para que o docente, agindo com base no conhecimento sólido
acerca do ensino da Língua Inglesa, possa adaptar as atividades ajustando-as às realidades
de cada grupo e de cada escola.
Segundo as concepções teórico-metodológicas adotadas nos Parâmetros Curriculares de
Língua Inglesa, o eixo orientador na definição das atividades que contemplam a oralidade,
leitura e escrita foi a concepção de tipos de discurso e os gêneros textuais a eles atrelados.
Portanto, foram selecionados alguns gêneros textuais que orientaram a elaboração das
atividades propostas para os professores da Rede.

parâmetros na sala de aula de LÍNGUA inglesa
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1. O ensino de Língua Inglesa e a prática
docente: reflexões
Os Parâmetros na Sala de aula de Língua Inglesa reafirmam uma proposta de ensino alinhada
com as orientações nacionais relativas ao ensino de língua estrangeira, com os Parâmetros
Curriculares de Língua Inglesa para a Educação Básica do Estado de Pernambuco e
comprometida com o objetivo de formar os estudantes para usarem a língua estrangeira
com autonomia e competência.
A proposta de ensino aqui apresentada considera a natureza interacionista e sociodiscursiva
da linguagem, reconhece a oralidade como objeto de ensino. Ao mesmo tempo privilegia
práticas de uso da linguagem em ambiente escolar bem como fora dele, de forma a capacitar
o estudante a se comunicar em língua estrangeira.
Nesse sentido, o ensino de Língua Inglesa na escola regular deve contribuir para
estender o horizonte de comunicação do aprendiz para além de sua comunidade linguística
restrita própria, ou seja, fazer com que ele entenda que há uma heterogeneidade no uso de
qualquer linguagem, heterogeneidade esta contextual, social, cultural e histórica. Com isso, é
importante fazer com que o aluno entenda que, em determinados contextos (formais, informais,
oficiais, religiosos, etc.), em determinados momentos históricos (no passado longínquo, poucos
anos atrás, no presente), em outras comunidades (em seu próprio bairro, em sua própria cidade,
em seu país, como em outros países), pessoas pertencentes a grupos diferentes em contextos
diferentes comunicam-se de formas variadas e diferentes (OCEM, 2006, p. 92).

Trata-se de um ensino voltado para o desenvolvimento das habilidades de ouvir, falar, ler e
escrever, de forma integrada, contribuindo para que o estudante aprenda a se comunicar
na língua estrangeira e faça uso da mesma articulando os conteúdos pensados no currículo
escolar com os demais componentes curriculares e com temáticas transversais, tais como
direitos humanos e cidadania, sustentabilidade e cultura de paz, desenvolvendo uma
“reflexão sobre o seu lugar na sociedade, se está inserido ou excluído do processo social e
cultural que analisa, oportunizando, assim o desenvolvimento da cidadania” (OCEM, 2006).
Essa perspectiva de ensino – já apresentada aos professores e educadores pernambucanos
nos Parâmetros Curriculares de Língua Inglesa para a Educação Básica do Estado de
Pernambuco – implica a construção de práticas que, obviamente, não se limitam às aulas
expositivas, centradas na figura do professor e pautadas numa compreensão de ensino e
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propõe a construção de espaços nos quais o estudante atue, sob a orientação do professor,
em práticas que promovam a integração dos saberes – nas atividades de Língua Inglesa e
entre essas e os demais componentes do currículo – e contextualizem o conhecimento, na
perspectiva do acesso à cultura estrangeira como instrumento de expansão da aprendizagem
da Língua Inglesa, contribuindo para que a escola e suas práticas possam fazer sentido para
os estudantes.
Somado a isso, reforça-se a ampliação dos saberes e interação sociocultural do estudante de
Língua Inglesa, a partir do acesso às novas tecnologias e canais multimídias. Atualmente, o
ensino de Língua Estrangeira conta com novos recursos tecnológicos que podem contribuir
para o processo de ensino-aprendizagem, à luz das perspectivas sociointeracionista e
interacionista sociodiscursiva.
O documento Parâmetros na Sala de Aula de Língua Inglesa está, portanto, consoante com os
Parâmetros de Língua Inglesa para a Educação Básica do Estado de Pernambuco, ancorado
nas perspectivas teóricas do sociointeracionismo e do interacionismo sociodiscursivo do
uso da linguagem, bem como do ensino-aprendizagem de línguas.

1.1 O uso pedagógico das tecnologias no ensino dE inglês
O ensino de línguas estrangeiras, especialmente nas duas últimas décadas, tem se
beneficiado com as contribuições oriundas das ferramentas tecnológicas no âmbito das
escolas. As novas tecnologias da informação e de comunicação, inseridas no processo
de ensino-aprendizagem, têm reforçado o aspecto comunicativo e contribuído para
o desenvolvimento da capacidade comunicativa do discente, bem como têm permitido
acesso e interação com diversos ambientes virtuais e seus gêneros textuais, que por sua
vez ampliam as possibilidades de interlocução e interação entre falante/ouvinte e escritor/
leitor, para além dos limites entre tempo e espaço. Segundo Marcuschi (2004) “os ambientes
virtuais são extremamente versáteis e hoje competem, em importância, entre as atividades
comunicativas, ao lado do papel e do som”.
Esse estreitamento de laços entre as práticas pedagógicas e os recursos tecnológicos
permite um novo olhar sobre o ensino de línguas, em especial ao ensino de Língua
Inglesa. A articulação do ensino com as ferramentas tecnológicas propicia ao docente
uma possibilidade de aperfeiçoamento de sua didática e estimula a criatividade e outras
potencialidades do estudante, a partir da inovação apresentada nas metodologias utilizadas
para o ensino em sala de aula ou fora dela.
Nesse sentido, nos Parâmetros na Sala de Aula de Língua Inglesa, destaca-se a relevância
do uso das novas tecnologias no ensino de língua, ora na condição de suporte discursivo
(constituído de diversos gêneros textuais), ora na condição de ferramenta didática. Nesse
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sentido, as ferramentas tecnológicas constituem recursos essenciais para o ensinoaprendizagem da língua estrangeira. Contudo é necessário salientar que tais recursos não
podem ser utilizados de forma exclusiva, em substituição a outras práticas de ensino e outros
recursos essenciais, tais como os livros didáticos e paradidáticos, dicionários, e a práxis da
interação face a face entre professor e estudante.
De acordo com Pinto (2001),
se fôssemos comparar uma aula ministrada nos anos sessenta do século passado com uma aula
ministrada nos dias de hoje, por exemplo, o que encontraríamos? Talvez cause certa surpresa
nossa assertiva de que essa comparação não poderia ser feita tão facilmente. Há tanta diversidade
metodológica entre as duas fases que impede a existência de uma maneira única e aceitável de
ensinar/aprender línguas. (PINTO, 2001, p. 82)

A autora reforça o nosso entendimento da importância de inserir essas tecnologias na
perspectiva de ampliar possibilidades didático-metodológicas e não substituir ou transformar
as práticas pedagógicas já existentes para o ensino de línguas. De acordo com a autora,
Se olharmos para a tecnologia mais como uma ampliação dos recursos disponíveis do que como
uma transformação dos métodos educacionais, poderemos ver que os processos de ensino/
aprendizagem podem evidenciar um melhor desempenho, apresentar resultados excelentes,
além de reduzir o tempo necessário ao alcance das metas de aprendizagem. (PINTO, 2001, p. 84)

O uso sistemático de computadores, tablets, smartphones, DVDs e, por conseguinte, dos
recursos inseridos neles, tais como softwares e aplicativos, permitem ao professor e ao
aprendiz da Língua Inglesa um “upgrade”, respectivamente, no ensino e na aprendizagem,
um maior contato com a língua de maneira heterogênea, por meios de diversas formas
de linguagem em inglês. Esses recursos permitem, igualmente, o desenvolvimento de
uma proficiência mais ampliada e articulada a partir de novas formas de interação, seja ela
presencial ou à distância.
O uso responsável e autônomo desses recursos deve, portanto, ser objeto da ação
pedagógica. Na Educação de Jovens e Adultos, esse debate se amplia, uma vez que é
preciso reconhecer que, para muitos dos estudantes da modalidade, a utilização de alguns
dispositivos tecnológicos pode se constituir como um desafio. Contudo, é justamente esse
desafio que pode estimular a aprendizagem e permitir a construção do conhecimento.
Nesse sentido, esse novo cenário de ensino-aprendizagem mediante o uso das novas
ferramentas requer que: 1) o professor tenha uma formação e atualização quanto ao
uso desses recursos tecnológicos, das linguagens existentes neles, da (re)elaboração
do plano de aula, do uso de outros ambientes sociopedagógicos para o ensino, indo
além da sala de aula; 2) a equipe gestora seja responsável e atuante, na oferta e na
promoção de formação continuada, na estruturação da escola para o acesso à rede e a
oferta de laboratórios atualizados; 3) os estudantes, mediante esses novos recursos de
aprendizagem, possam desenvolver suas capacidades discursivas.
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Ainda, de acordo com Pinto (2001),
Como consequência da amplitude do uso do inglês no nosso mundo globalizado, seria
conveniente que, ao final do Ensino Médio, os alunos tivessem passado por experiências bem
sucedidas de aprendizagem que resultassem na apreensão de novas habilidades comunicativas.
Também deveriam ser capazes de utilizar seus conhecimentos e suas habilidades com eficácia,
ultrapassando barreiras de comunicação ao interagirem para atingirem com sucesso suas metas.
(PINTO, 2001, p. 84).

Além disso, evidenciamos a importância de um olhar especial para o uso de tecnologias
inserido nas atividades propostas aos estudantes de Língua Inglesa para desenvolver suas
capacidades linguístico-discursivas bem como suas habilidades do ouvir, falar, ler e escrever.
Primeiramente, porque ao acessar diversos recursos tecnológicos, que se configuram
também enquanto suportes textuais, a exemplo do computador, o estudante lida com uma
variedade de gêneros textuais, orais e escritos, com uma diversidade de formas de linguagem,
tais como apresentação de pontos de vista, opinião e, principalmente, com hipertextos, que
vão além da linearidade do texto escrito e falado. De acordo com Marcuschi e Xavier (2004),
a leitura do mundo, da realidade que circunscreve o leitor de Paulo Freire passa a ser profundamente
alargada pelo hipertexto. Esse, em tese, deve expandir os horizontes de expectativa e de surpresa
do leitor a patamares inimagináveis. O hipertexto reúne condições físicas de materializar a proposta
paulofreireana até às últimas consequências. Se para ler/entender a palavra é necessário saber
ler o mundo, conforme apregoava o educador, o hipertexto vem consolidar esse processo, uma
vez que viabiliza multidimensionalmente a compreensão do leitor pela exploração superlativa de
informações, muitas delas inacessíveis sem os recursos da hipermídia (Marcuschi & Xavier,
2004, p. 172).

Assim, coadunando com o autor supracitado, ratifica-se que o ensino em Língua Inglesa
pode e deve fazer uso das tecnologias para estimular o estudante a desenvolver sua
capacidade linguístico-discursiva nos processos de interação comunicativa, e a construir
uma vasta leitura de mundo, em diversos contextos socioculturais. Ao lidar com um tablet
ou computador, por exemplo, o docente de Língua Inglesa pode estimular a pesquisa
de conteúdos voltados para a temática de sua aula, sugerindo acesso a enciclopédias
virtuais, plataformas de ensino (constituídas de exercícios, textos suplementares, imagens
informativas) ou estimular acesso a softwares educativos. Esse mesmo docente pode fazer
uso de sites de busca e/ou pesquisa como o Google, ou propor videoconferência por meio
do skype, dentre outros aplicativos. Um software educativo que apresente um dicionário
virtual ao estudante, por exemplo, pode ser um instrumento de grande utilidade na sala de
aula, ao articular acesso a significados e aspectos fonéticos da língua, pelo fato de dispor de
recursos que apresentam a pronúncia das palavras.
O fenômeno das novas tecnologias provocou uma mudança de paradigma no que se refere
às práticas de ensino e aprendizagem no âmbito das escolas. Contudo, convém salientar
que devem ser utilizadas de forma criteriosa considerando que nem todas as informações
oriundas das redes podem ser verídicas. Outro aspecto que deve ser salientado é o uso ético
dessas informações. O estudante precisa ser orientado nesse sentido para respeitar a autoria
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de qualquer texto que venha a utilizar. A facilidade de acesso a inúmeros textos não autoriza
a apropriação de textos de outrem.
Outro ponto a se destacar diz respeito aos “tradutores online”. Recursos como os tradutores
automáticos de textos, por exemplo, exercem um grande fascínio nos estudantes, em geral,
principalmente pela facilidade que representam para fins práticos e imediatos. No entanto,
uma abordagem cautelosa e criteriosa é imperativa para que esses programas não levem a
uma distorção ou a uma compreensão equivocada do que vem a ser uma tradução. Outro
elemento que requer cuidado diz respeito aos softwares e plataformas educativas utilizadas
para o ensino de Língua Inglesa. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de
Língua Estrangeira (2008), o uso de softwares educativos requer do professor
uma atitude crítica ao examiná-los a fim de certificar-se que não sejam meras reproduções de
um tipo de instrução programada popular das décadas de 60 e 70. Exercícios que não exijam o
envolvimento discursivo do aluno são incompatíveis com a visão de linguagem e de aprendizagem
de Língua Estrangeira que visa a sociointeração (MEC, 1998, p. 87).

Nesse sentido, é necessário que haja senso crítico, reflexão e discernimento no que se refere
ao uso dessas novas tecnologias, principalmente quando se trata do processo de ensinoaprendizagem. Segundo Lopes (2012),
o uso de tecnologias se explorado de forma racional, ou seja, sem o alijamento do componente
humano, as novas tecnologias poderão ser incorporadas pelas escolas de modo a tornar ainda
mais eficazes as práticas de ensino de línguas estrangeiras. (LOPES, 2012, p. 4).

Em consonância com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira (MEC,
1998), evidencia-se a importância do Ensino da Língua Inglesa aliado ao uso de recursos
tecnológicos, a fim de propiciar acesso ao mundo multilíngue, multicultural, sem perder de
vista a Paz Comunicativa.

1.2 O uso dos gêneros textuais em sala de aula
Um dos eixos norteadores para esses parâmetros de sala de aula em Língua Inglesa consiste
na adoção da abordagem dos gêneros textuais como princípio didático, tendo em vista
que, “a prática dos gêneros constitui-se como um espaço importante da aprendizagem
social” (BRONCKART, 2006, p. 154) e de desenvolvimento intelectual. Ademais, como afirma
Marcuschi (2002, p. 22), “a comunicação verbal só é possível por algum gênero textual”.
Além dessas dimensões, que caracterizam o gênero, Schneuwly e Dolz (2004) o consideram
como objeto de aprendizagem na medida em que constitui um instrumento que mediatiza
e potencializa o desenvolvimento das capacidades de linguagem e, portanto, a capacidade
do estudante de produzir um texto, seja ele na forma oral ou escrita.
Segundo os fundamentos do Interacionismo Sociodiscursivo, o gênero textual constitui a
base para o desenvolvimento das capacidades de linguagem do aprendiz. Partindo desse
pressuposto, os estudos de gêneros trouxeram para o trabalho com a linguagem e ensino
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natureza sócio-histórica e cultural do uso da língua, considerando seus aspectos enunciativos,
discursivos e linguísticos. Assim, a dinamicidade e variedade da língua serão também tratadas
no trabalho com gêneros, pois como Marcuschi (2006, p. 24) afirma, “[...] assim como a
língua varia, também os gêneros variam, adaptam-se, renovam-se e multiplicam-se”. É o que
ocorre, por exemplo, com os verbetes. Ao migrarem dos seus suportes usuais, dicionários
e enciclopédias, para revistas destinadas a leitores adolescentes, mantêm sua função social
de instruir os leitores, porém organizados são tematicamente, ao invés de alfabeticamente.
A concepção de linguagem e de gêneros do Interacionismo Sociodiscursivo favorece o
ensino de Língua Inglesa com um enfoque menos estrutural e mais dinâmico. Trata-se de
um ensino sobre o agir de linguagem, na língua estrangeira, socialmente situado. Nesse
sentido, um trabalho pedagógico com base nos gêneros textuais se caracteriza por partir
da realidade concreta do estudante tornando, dessa maneira, sua aprendizagem mais
significativa propiciando
o desenvolvimento da autonomia do aluno no processo de leitura e produção textual como
uma consequência do domínio do funcionamento da linguagem em situações de comunicação,
uma vez que é por meio dos gêneros discursivos que as práticas de linguagem incorporam-se às
atividades dos alunos (LOPES-ROSSI, 2011, p. 71).

Nessa perspectiva, o professor potencializa a aprendizagem do estudante criando condições
para que os mesmos consigam identificar e apropriar-se de características peculiares a
determinados gêneros, levando em consideração seus aspectos linguísticos, discursivos e
de funcionamento dentro de situações reais de comunicação. A sala de aula torna-se o
espaço de discussão e de reflexões acerca dos gêneros, seus usos e suas funções sociais.
Os gêneros textuais possuem características favoráveis ao processo de ensino e
aprendizagem; sua diversidade e flexibilidade permitem ao professor o desenvolvimento
de atividades criativas e significativas para o estudante, uma vez que ele poderá
relacionar o conhecimento adquirido em sala de aula com a sua realidade, podendo
assim participar ativamente dela. De igual maneira, o professor toma como ponto de
partida o conhecimento prévio do estudante acerca da linguagem relacionada com o
gênero textual, objeto de ensino, para em seguida planejar suas aulas.
O saber acerca dos gêneros textuais e dos traços que os constituem contribui para o
desenvolvimento das capacidades de linguagem dos aprendizes. Além disso, como mostra
Lopes-Rossi (2011, p. 105),
o domínio dos diferentes gêneros pode auxiliar o aluno a ser o legítimo dono de sua fala, ou seja,
pode levar o aluno a ocupar, com maior consciência, os diferentes lugares a partir dos quais pode
falar e escrever. Além disso, o aluno a partir de um trabalho com diferentes gêneros textuais,
poderá tanto exercitar a reprodução dos gêneros, como também poderá reinventá-los por meio
do exercício de práticas de linguagem significativas proporcionadas na/pela escola, durante as
atividades de ensino/aprendizagem de língua portuguesa e de outras disciplinas.
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No caso do ensino de Língua Inglesa, essa perspectiva de trabalho com gêneros textuais
pode também contribuir para o desenvolvimento desse sujeito participativo, trabalhando
com práticas sociais e ativando as capacidades de ação, discursiva e linguístico-discursiva
(Dolz e Schneuwly, 2004) dos estudantes, priorizando o trabalho com gêneros como
instrumentos de referência para o nosso agir com a linguagem. Lousada (2007, p. 35) explica
que “na aprendizagem de uma língua estrangeira, os aprendizes deveriam ser expostos a
textos dos mais diferentes gêneros, para que possam estar aptos a interagir e a agir nas
diferentes esferas da atividade humana”. E é nesse agir que o estudante pode desenvolver
sua capacidade de linguagem tanto na produção de textos orais quanto escritos na Língua
Inglesa, podendo assim compreender tanto o funcionamento linguístico-discursivo quanto
os aspectos enunciativos que constituem os gêneros em estudo.
O trabalho com gêneros textuais proporciona para o ambiente da sala de aula reflexões
acerca do conteúdo, estrutura composicional e formas da língua que constituem os mais
diversos gêneros, tendo como resultado a produção e utilização consciente de tais gêneros,
por parte dos estudantes que serão capazes de adaptar seu discurso às características do
contexto de comunicação no qual estão inseridos, tendo em vista que
à medida que passam a conhecer e a fazer uso dos vários gêneros discursivos, os alunos aprendem
a controlar a linguagem, o propósito da escrita, o conteúdo e o contexto. É necessário também
que se conscientizem de como a linguagem funciona para transmitir o conteúdo oralmente ou
por escrito. Devem, portanto, aprender a organizar os diferentes tipos de conhecimento e de
informação de acordo com a situação comunicativa específica. (PINTO, 2003, p. 50)

No que se refere à transmissão do conteúdo tanto na modalidade oral como escrita,
Marcuschi (2002) lembra que poucos gêneros orais aparecem nos manuais de ensino de
Língua Portuguesa, o que nos faz deduzir que o mesmo certamente ocorre em Língua
Inglesa e, mesmo assim, só os gêneros mais formais são incluídos e de maneira assistemática.
Deve, portanto o professor suprir essa lacuna além de auxiliar o estudante a desenvolver a
oralidade associada às outras habilidades linguísticas. Nesse sentido, os professores poderão
incentivar por meio de atividades comunicativas variadas em sala de aula, a compreensão e
produção oral e escrita, assim como a reflexão sobre os diversos gêneros, enfatizando o seu
viés sociodiscursivo, para que os estudantes se apropriem dos
conteúdos, que se tornam dizíveis através do gênero; da estrutura (comunicativa) específica dos
textos pertencentes ao gênero; e das configurações específicas das unidades de linguagem que
são, sobretudo, traços da posição enunciativa do enunciador e, os conjuntos particulares de
sequências textuais e de tipos discursivos que formam sua estrutura (PINTO, 2003, p. 49).

1.3 Avaliação
As abordagens tradicionais de avaliação, de maneira geral, pautam-se na concepção de
avaliação somativa e focalizam exclusivamente o produto final do processo de ensinoaprendizagem, deixando de lado o contexto e as condições de ensino-aprendizagem, bem
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aprendizagem que é proposta nos Parâmetros Curriculares de Pernambuco (2013) requer
um novo desenho da avaliação da aprendizagem, de modo que esta não se limite a obter
resultados unidimensionais do processo de ensino-aprendizagem – centrados apenas no
estudante, ou apenas nos conteúdos.
A avaliação é um componente central da atividade pedagógica, pois através dela é possível
perceber quais as ações que estão contribuindo para o sucesso da aprendizagem e quais
precisam ser revistas e redirecionadas. Ela permite que possamos contextualizar o ensino,
à medida que considere as variáveis existentes no processo, desde as condições de ensino,
os objetivos para a aprendizagem, os atores do processo, suas dificuldades e necessidades,
promovendo, assim, a aprendizagem de forma significativa e autônoma. Ela assume um
papel importante na aprendizagem, à medida que influencia o que e como os estudantes
aprendem ou deixam de aprender.
É preciso, então, pensar a avaliação de forma multidimensional, voltada para os vários
fatores que perpassam o processo de ensino-aprendizagem, de modo a apreender todos
os aspectos atinentes aos atores do processo de ensino-aprendizagem, quanto ao próprio
processo de avaliação, em toda a sua complexidade, de forma a reduzir os riscos de uma
visão parcial e fragmentada e até mesmo equivocada da aprendizagem do estudante.
A avaliação que sugerimos para o ensino da Língua Inglesa, de acordo com os Parâmetros
Curriculares de Pernambuco (2013) é a avaliação formativa. Essa modalidade de avaliação se
apresenta como forte aliada do processo pedagógico, tendo em vista que, em sua essência,
constitui-se como elemento complementador, regulador e norteador do processo de ensinoaprendizagem, sendo, portanto, concebida como elemento destinado à aprendizagem, e
não somente à comprovação de sua aquisição. A avaliação formativa toma como base as
capacidades existentes do estudante. Estas, por sua vez, permitirão ao professor elaborar as
próximas etapas de ensino, mais precisamente os ajustes necessários que levam o estudante
à aprendizagem de um determinado conteúdo.
A concepção aqui defendida está em estrita consonância com os pressupostos assumidos
nos Parâmetros Curriculares de Língua Inglesa (2013): (1) a concepção de linguagem como
ação e interação; (2) a concepção dos eixos e seus desdobramentos práticos para o trabalho
em sala de aula; (3) a distribuição das expectativas de aprendizagem ao logo dos anos
escolares.
Defendemos ações de avaliação que se articulem como elementos de mediação do ensino e
da aprendizagem. Nestes termos, a avaliação precisa estar comprometida com os seguintes
princípios (GUERRA, 2007):
• Ser um fenômeno moral e não meramente técnico, visto que tem um conteúdo
social, priorizando as funções que enriquecem o profissional e a instituição, tais como:
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dialogar, compreender, apreender, aperfeiçoar, estimular, orientar etc.
• Ser um processo e não um ato isolado, ocorrendo de forma contextualizada e levando
em conta as condições em que se produz a formação.
• Ser um processo participativo, visto que quanto maior o envolvimento dos avaliados
no processo, mais formativa ela será. Os avaliados precisam fazer parte do processo,
compreender os critérios e discutir a aplicação e o resultado dela.
• Comprovar o aprendizado efetuado, mas também o porquê de ele não ter ocorrido.
• Apresentar clareza em relação ao seu sentido e à sua finalidade.
• Garantir a diversidade de instrumentos para que tenha rigor.
• Ser um catalizador do processo de ensino e de aprendizagem.
• Apresentar conteúdo completo e globalizante, visto que, por exemplo, não é a mesma
coisa avaliar a aquisição de um conceito ou o domínio de uma habilidade.
• Levar em conta como se dão os processos de aprendizagem.
• Promover mudanças e ajustes no plano inicial, não tendo como único objetivo medir
e classificar, ou seja, deve ser usada com os objetivos de compreender e aprender.
• Ser submetida a um processo de “metavaliação”, o que ajudará a fazer com que todos
compreendam e mudem suas práticas quando necessário.
• E por fim, que não se converta num ato individualista. A avaliação diz respeito a todos
e serve a todos.
É notório que avaliar é uma das coisas mais difíceis, uma vez que é impossível dissociar o
caráter subjetivo que a avaliação carrega na medida em que gera insegurança no professoravaliador fazer uma avaliação de forma objetiva. Assim, é preciso compreender que parte
desta insegurança e, por vezes, angústia são geradas pela utilização do termo “avaliação”
para abranger vários processos de naturezas distintas: análise de desempenho, valorização
de resultados, medida de capacidade, apreciação do “todo” do estudante.
Também é importante lembrar que a avaliação tem uma interferência muito grande na
motivação dos estudantes (backwash1). Assim, “avaliar as expectativas dos estudantes e
ajudá-los a estabelecer objetivos exequíveis é um passo importante; fazer que a avaliação
revele aprendizagens empreendidas e valorizar essas aprendizagens, também.” (DONNINI,
2010, p. 87). Isso significa que quando o estudante se reconhece a partir da avaliação, ele
se torna também como mediador de sua aprendizagem e há uma maior tendência de que
se mantenha ativo no processo.
Desta forma, não se pode pensar em realizar uma avaliação que apenas quantifique a
aprendizagem. Ao contrário, é preciso que a avaliação resulte em práticas que permitam
ora promover observação contínua, ora pontual, ora em grupos, ora individualmente, e que
permita delinear um percurso, e não pontos de partida e de chegada exclusivamente.
1 Diz respeito a como as práticas avaliativas desenvolvidas pelo professor vão impactar sobre a motivação dos estudantes. Esse
efeito pode ocorrer positivamente, quando promove o “encorajamento” e “empoderamento” dos estudantes em relação ao seu
processo de aprendizagem, ou negativamente, quando faz o inverso. (SNOW, 2007)
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Língua Inglesa, nas escolas públicas de Pernambuco deva adotar a perspectiva formativa,
privilegiando seu caráter formador, orientador e regulador das aprendizagens – que levam
o estudante a desenvolver suas capacidades linguístico-discursivas em língua estrangeira.
Assume-se, também, que pontualmente sejam sistematizados os resultados das avaliações
numa perspectiva somativa que incida sobre as Expectativas de Aprendizagem para o
bimestre, e consequentemente do ano escolar.
Outra reflexão necessária diz respeito às formas como os estudantes vêm sendo
tradicionalmente avaliados. Quando se trata de métodos de avaliação, a “espinha dorsal” dos
processos avaliativos em muitos sistemas educacionais são os “testes” ou provas escritas,
como costumamos chamar. Essa é, geralmente, a forma de avaliação mais frequente à qual
os estudantes são submetidos. Isso pode ter gerado o equivoco de assumir os termos teste/
prova como sinônimos de avaliação. Outro equívoco comum é achar que variar os itens em
um mesmo teste/ prova (questões verdadeiro-falso; questões múltipla escolha etc.) diversifica
a avaliação. Essa forma de avaliação pode ser interessante para a sistematização, e pode ser
usada em determinados momentos. Contudo, não representa um instrumento que permite
avaliar de forma abrangente a aprendizagem do estudante. Além disso, continua sendo uma
forma pontual de avaliar, logo pode ter um impacto negativo sobre a aprendizagem dos
estudantes, caso seja considerado como único método de avaliação.
Quando baseamos toda uma avaliação acerca do desempenho do aluno apenas nas informações
obtidas por meio de um único instrumento, por mais bem elaborado que ele esteja, podemos
fazer avaliações imprecisas e distorcidas, que não necessariamente descrevem o progresso ou o
desenvolvimento dos alunos (DONNINI, 2010, p. 80).

Com isso não se está propondo a abolição dos testes, mas que sejam usados com
propriedade, nos momentos adequados e que não seja o único método que o professor
utiliza para avaliar seus estudantes.
Neste sentido, ao avaliar seus estudantes, é muito importante que o instrumento2 escolhido
esteja adequado aos propósitos dessa ação. Convém salientar que há duas qualidades
da avaliação que independem dos instrumentos adotados (DONNINI, 2007, p 85) e que
precisam ser essencialmente mantidas: “a validade, ou seja, a coerência entre os objetivos
e os procedimentos adotados, e a confiabilidade, ou a consciência da caracterização
resultante da avaliação realizada”. Há de se ressaltar também a importância de combinar
instrumentos de avaliação, que facilitam a sistematização das informações a fim de atender
às demandas administrativas.
Em resumo, o que os Parâmetros Curriculares na Sala de Aula de Língua Inglesa propõem é
uma avaliação que atenda, acima de tudo, as necessidades de aprendizagem do estudante
e que promova seu desenvolvimento, bem como sua autonomia como aprendiz da língua
2 Verificar, no anexo, algumas sugestões em relação aos instrumentos de avaliação.
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estrangeira. Nesse sentido, a formação do professor é fundamental, tendo em vista que os
saberes sobre a avaliação orientam os objetivos pretendidos por essa prática, bem como a
prática de ensino. A construção dos saberes sobre as práticas avaliativas é necessária para
que haja mudanças nas práticas vigentes. Como Hadji mostra, (2001, p. 21) “Uma avaliação
que não é seguida por uma modificação das práticas do professor tem poucas chances de
ser formativa!”
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2 A Língua Inglesa na sala de aula: algumas
propostas de atividades
Este capítulo propõe subsidiar a prática pedagógica do professor de Língua Inglesa, a
partir de atividades que reafirmam as concepções de língua, linguagem e ensino da língua,
abordadas nos Parâmetros Curriculares de Língua Inglesa (2013), norteando o trabalho em
função das Expectativas de Aprendizagem/EAs voltadas para o Ensino Fundamental e Médio
e Educação de Jovens e Adultos.
É importante que o Professor perceba que as atividades ora apresentadas são sugestões
didático-metodológicas que não esgotam as possibilidades para construção de outras
atividades e possíveis adaptações, considerando as particularidades educacionais de cada
grupo em sala de aula.

2.1 Parâmetros na Sala de Aula da Educação de Jovens e
Adultos – Ensino Fundamental
Gêneros textuais da ordem do relatar
A – Contextualizando a tipologia textual da ordem do relatar e
articulando-a com o Ensino Fundamental da Educação de Jovens e
Adultos
É possível afirmar que textos da ordem do relatar são, de certa forma, familiares à maioria
dos estudantes da EJA. Na perspectiva adotada por Schneuwly e Dolz (2004), textos
dessa tipologia permitem a representação, pelo discurso, de experiências vividas, situadas
no tempo. Na EJA, o trabalho com essas experiências constitui uma estratégia bastante
importante, uma vez que possibilita a valorização dos saberes produzidos pelos estudantes
e permite uma maior aproximação entre a realidade cotidiana e a educação escolar.

Ainda de acordo com os autores mencionados, a notícia é um dos gêneros textuais
que apresenta aspectos tipológicos da ordem do relatar e permite a documentação e a
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memorização das ações humanas. É um gênero de alta circulação na sociedade, veiculado
tanto por meio da linguagem oral quanto pela escrita. Trata-se ainda de um gênero que
pode contribuir para que os estudantes desenvolvam a habilidade de extrair informações do
texto e reflitam sobre a distinção entre fato e opinião – atitudes fundamentais, ainda que de
forma elementar, para a construção da competência leitora –, mas que possibilita também
um debate mais aprofundado acerca de questões como a formação da opinião pública, por
exemplo. Em vista disso, propõe-se aqui o tratamento do gênero textual notícia, buscando
integrar a linguagem oral e a escrita, enfatizando a produção de sentidos, a partir dos
elementos fornecidos pelo texto e da ativação dos conhecimentos prévios dos estudantes.
1ª PROPOSTA DE ATIVIDADE – gênero notícia
Objetivo – Compreender a organização discursiva do gênero textual notícia, observando
os elementos que a compõem, e produzir textos considerando a situação e os objetivos
comunicativos.
Desenvolvimento
1ª etapa – CONTEXTUALIZANDO O GÊNERO NOTÍCIA: O professor apresenta uma imagem
correspondente a uma notícia da atualidade.

Disponível em: <http://www.bbc.co.uk/news/magazine-25256818>.
Acesso em: 12 dez. 2013.

2ª etapa: Os estudantes observam a imagem e respondem aos seguintes questionamentos,
que, de acordo com as características da turma, podem ser adaptados e realizados em
língua estrangeira:
1. A que acontecimento a foto remete?
2. Quem são as pessoas da foto?
3. O que as pessoas da foto estão fazendo? O que seus gestos representam?
3ª etapa: Em seguida, o professor pede que os estudantes se organizem em equipes e
entrega a cada uma um conjunto de frases, dentre as quais uma constitui o título da notícia
correspondente à foto analisada.
4ª etapa: O professor trabalha com o vocabulário que compõe as frases, inicialmente
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palavras ou expressões, cujos significados eles desconhecem.
5ª etapa: O professor lista as expressões destacadas pelos estudantes e relaciona-as com a
imagem para que os estudantes possam construir os significados, a partir do contexto.
6ª etapa: Após compreenderem os significados e relacioná-los com a imagem, as equipes
escolhem o título mais adequado à imagem. A partir dessa identificação, o professor
apresenta o gênero a ser trabalhado e questiona:
1. A partir do título, que informações podem ser acrescentadas para a produção de uma
notícia relacionada à imagem analisada?
7ª etapa: Em seguida, as equipes listam as informações que consideram relevantes para a
produção da notícia e apresentam para a turma.
8ª etapa: A seguir, o professor distribui para as equipes o lead da notícia e sugere uma leitura
conjunta, na qual os estudantes destacam as palavras e expressões que não conhecem. Após
a leitura, o professor apresenta o vocabulário desconhecido e propõe o seguinte quadro a
ser preenchido, a partir das informações do lead:
WHO

WHEN

WHERE

HOW

WHAT

WHY

9ª etapa: Depois de preencher o quadro, o professor pede que as equipes apresentem seus
quadros preenchidos, justificando suas respostas.
Mandela’s death: How a prisoner became a legend
As the imprisoned Nelson Mandela became the face of a global campaign against
apartheid, within South Africa a ban on his image meant people weren’t sure what he
looked like – and he became a mythological figure, recalls author William Gumede.
Nelson Mandela was very fond of telling a story of how, in the early 1980s, while at
the windswept Robben Island prison where he had been banished for opposing the
apartheid regime, he was taken to the mainland in Cape Town for a medical check-up.
His prison warders generously agreed to his request that he be allowed to stroll on the
beach for a few minutes. Walking on the beach, Mandela, the world’s most famous
political prisoner, was anonymous. Having been in jail since the early 1960s, and his
pictures banned from being circulated in public or published in the media, very few
people knew his appearance.

parâmetros na sala de aula de LÍNGUA inglesa

30

On the beach that day no-one as much as glanced at him. Later, with a glint in his eye,
Mandela said he’d wondered what would have happened had he suddenly shouted: “I
am Nelson Mandela.”
10ª etapa: LENDO A NOTÍCIA – O professor traz para os estudantes a notícia correspondente
à imagem e ao lead da atividade anterior e ensina o vocabulário desconhecido. A seguir,
propõe a leitura da notícia e sugere algumas questões a serem respondidas, a partir da
notícia lida:
1. What is the text about?
2. Who are the people involved in the news?
3. How did it happen?
4. Where did it happen?
5. When did it occur?
6. Why did it happen?
Nesta atividade, os estudantes buscam informações mais detalhadas da notícia, as quais
compõem o corpo do texto. O professor enfatiza a estrutura do gênero e sua tipologia,
considerando o título (manchete), o lead e a notícia em si.
11ª etapa: O professor apresenta aos estudantes diferentes fotografias, extraídas de jornais
e/ou revistas, e pede que, em duplas, escolham a imagem sobre a qual irão elaborar a
notícia. Nesse momento, o professor enfatiza a ideia de que os estudantes podem se sentir
livres para criarem o texto, sem a necessidade de se aterem àquilo que de fato aconteceu,
contanto que fique clara a relação entre o texto verbal e a imagem.
12ª etapa: O professor coloca, no quadro, as mesmas perguntas da atividade anterior, e
explica aos estudantes que o texto deles deve responder a alguns daqueles questionamentos.
É importante dedicar tempo suficiente para a produção textual, em diferentes aulas, de
forma a possibilitar aos estudantes o planejamento, a avaliação e a reescrita dos textos,
tendo em vista o atendimento aos propósitos comunicativos e a adequação à situação. Para
isso, o professor deve, também, discutir com os estudantes sobre quem são seus possíveis
interlocutores e em que suporte a notícia será veiculada, ainda que hipoteticamente, e
incentivar o trabalho colaborativo entre professor-estudante(s) e estudante(s)-estudante(s).
Dessa forma, a produção acontecerá sob o acompanhamento do professor, que fará a
mediação, trabalhando os recursos linguísticos ainda não consolidados pelos estudantes.
Após a produção, o professor recolhe as imagens e revisa os textos, em conjunto com
os estudantes. Em seguida, apresenta as imagens que serviram de base para a produção
das notícias e solicita que os estudantes as leiam em voz alta para toda a turma. Após a
leitura de cada texto, os demais estudantes devem identificar a imagem à qual ele se refere.
Como preparação para essa atividade, o professor pode estimular os estudantes a, com base
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los sobre como registrar informações específicas em textos orais, a partir, por exemplo, da
identificação de palavras-chave. Com isso, espera-se ainda que os estudantes percebam a
relação de continuum entre a oralidade e a escrita, e que compreendam a importância da
adequação das práticas de linguagem ao contexto da interação.
AVALIAÇÃO: Durante todo o processo, o professor deverá fazer anotações que lhe
possibilitem acompanhar o progresso dos estudantes, sobretudo com relação às seguintes
expectativas de aprendizagem:
• Leitura: EA1, EA7, EA8, EA9; Leitura/Análise Linguística: EA1;
• Escrita: EA1, EA2, EA11, EA14; Escrita/Análise Linguística: EA1, EA9;
• Oralidade: EA24; Oralidade/Análise Linguística: EA19.
OUTRAS PRÁTICAS:
1) O professor pode, ao abordar o gênero textual notícia e sua circulação na sociedade, levar
os estudantes a refletirem sobre questões como o papel da mídia, a liberdade de imprensa
em âmbito internacional e a contribuição que o domínio de uma língua estrangeira
pode oferecer em termos de acesso à informação no mundo atual. Essa reflexão pode
acontecer, inclusive, por meio da apreciação e da produção de notícias de caráter irônico
e contestador adequadas ao conjunto das discussões empreendidas pelo grupo.
2) É possível propor aos estudantes o registro, em vídeo, da apresentação oral das notícias
produzidas. Nesse caso, uma possibilidade seria tratar temas ligados à realidade local,
utilizando a língua estrangeira como recurso que possibilita a interação entre pessoas
que se encontram geograficamente distantes. Mais uma vez, abre-se a possibilidade
de refletirem sobre o atual papel do Inglês como língua global, e sobre questões
socioeconômicas que determinam sua hegemonia.
2ª PROPOSTA DE ATIVIDADE – RELATO DE ROTINA DIÁRIA
Objetivo: Produzir relatos de vivências cotidianas, a partir de textos orais e escritos,
considerando os aspectos socioculturais envolvidos nos contextos em que o/a estudante
se insere.
Desenvolvimento
1ª etapa: CONTEXTUALIZAÇÃO – Mostre uma foto de uma personalidade (a sugestão
didática em questão, por exemplo, pressupõe o uso da imagem do Papa Francisco) e
contextualize o texto utilizando o conhecimento prévio do estudante sobre seu conteúdo,
ao mesmo tempo em que ensina o vocabulário desconhecido.
2ª etapa: Entregue um texto aos estudantes sobre o relato de rotina diária da personalidade
para leitura, que pode ser complementado por um texto gravado em áudio ou vídeo
(segue sugestão de relato). Após a leitura do texto pelos estudantes, apresente as seguintes
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perguntas:
a) Quais as principais atividades do cotidiano da pessoa em questão?
b) Para você, as atividades realizadas por ele/ela são comuns, se assemelham à realidade
da rotina de outras pessoas?
c) Você percebe semelhanças na rotina apresentada com a sua rotina?
d) Quais as principais diferenças?
e) O que você pensa sobre a pessoa, cuja rotina é descrita ?
Texto sugerido: “ A Day in the life of Pope Francis”.
A day in the life of Pope Francis
Early starts and afternoon siestas are permanent features
Andrea Tornielli for Vatican Insider/La Stampa
Vatican City
July 15, 2013

Francis’ alarm clock goes off at 4:45 every morning in room 201 in St. Martha’s House,
when everything is still pitch black. Such an early start to the day means Francis has to
have a siesta after lunch. Juan Perón called this time of rest an “almost liturgical must”
which made it possible for him to fit “two mornings” into his day.
The first few hours of Francis’ day are dedicated to prayer and meditation on the Readings
which the Pope comments on, in the brief homilies he gives in his morning masses in
the chapel of the place he likes to call the “boarding school”, commonly known as St.
Martha’s House: a simple and modern building decorated with light-coloured marble
and stained glass. The Bishop of Rome sits in the pews at the back of the chapel to pray.
These spontaneous but not completely improvised morning preachings are one of the
most important changes of the new pontificate. And this is where the third leg of our
journey begins. The Pope is assisted by cardinals, bishops or visiting priests and the
masses are attended mostly by Vatican staff – from IOR staff to rubbish collectors – and
their families.
Francis greets all of them one by one and then has breakfast in the St. Martha’s House
“common room”. For Francis, being with people and hugging them one by one is in no
way a chore or a waste of time: in Argentina he would spend whole nights listening to
confessions without wearing his cardinal’s insignia, so anonymously, when big pilgrimages
to Our Lady of Luján would take place.
The man who deals with requests to participate in the Pope’s morning masses and sends
out invitations is a priest from the northern Italian city of Bergamo, Fr. Tino Scotti. The
Pope/parish priest breaks the Gospel down for and with the faithful who attend the mass,
in such a way that Vatican Radio is able to provide a summary of what Francis said, just
two hours later.
Disponível em: <http://www.ucanews.com/news/a-day-in-the-life-of-pope-francis/68743>. Acesso em: 19 dez. 2013

PARÂMETROS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

3ª etapa: Após a leitura das perguntas e resposta individual, solicite que alguns estudantes

33

voluntariamente socializem suas respostas.
4ª etapa: Volte ao texto e peça aos estudantes para destacarem os verbos e as locuções
adverbiais. Chame-lhes a atenção para o uso do tempo verbal no presente ao falar de ações
que acontecem diariamente, daily routines. Aproveite o contexto para ensinar ou revisar
verbos no presente
5ª etapa: Entregue aos estudantes uma tabela com sete espaços. No alto da tabela lê-se:
Daily Routines. Em cada espaço existe um dia da semana e a palavra hora em inglês. O
professor pede a cada estudante para escrever nos espaços as ações que ele faz em cada
dia, em determinado horário e ensina as possíveis perguntas a serem feitas: a) What do you do
at ..... o’clock on .......? b) Do you go to church / to the beach, etc on …….?
6ª etapa: Se o professor estiver revisando os verbos no presente para apresentar as ações
na terceira pessoa do singular, pode pedir para os estudantes relatarem o que ouviram do
colega, exemplo: Maria goes to church on Sundays.
7ª etapa: Com a ajuda do professor, em sala de aula, os estudantes elaboram perguntas
em inglês sobre a rotina diária de um estudante de outra turma ou de um professor de sua
escola para,posteriormente, utilizarem essas informações num relato. A atividade deve ser
realizada no prazo de, pelo menos, 01 semana.
8ª etapa: Recolha as entrevistas e relatos, para correção da produção escrita.
9ª etapa: Na aula seguinte, devolva a cada estudante o seu texto com as observações do
professor, para que o estudante o corrija. Em seguida, os estudantes trocam seus textos e
cada um verifica se o relato está compreensível, se contempla os elementos estudados, se a
linguagem está adequada, entre outras questões. Nesse momento, o professor circula entre
os estudantes, observando as discussões, bem como orientando a reescrita dos textos.
AVALIAÇÃO: Analise as novas produções dos estudantes, bem como os apontamentos
realizados pelos estudantes ao revisar o texto do colega. Na aula seguinte, apresente as
maiores dificuldades encontradas pelos estudantes na produção dos seus textos, auxiliandoos a compreender essas dificuldades e a superá-las através da prática em atividades diversas.
Ao analisar as referidas produções atente sobre o atendimento ou não das seguintes
expectativas de aprendizagem:
• Oralidade: EA 15, EA16 / Análise Linguística EA13 e EA14
• Leitura: EA 1, EA4/ Análise Linguística: EA1, EA2, EA4.
• Escrita: EA8, EA9/ Análise Linguística: EA7 e EA8.
3ª PROPOSTA DE ATIVIDADE – BIOGRAFIA OU AUTOBIOGRAFIA
Objetivo: Estimular a habilidade de leitura e escuta em Língua Inglesa, por parte dos
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estudantes, observando-se as características do gênero biografia ou autobiografia.
Desenvolvimento
1ª etapa: O professor leva os estudantes ao Laboratório de Informática ou apresenta, em
sala de aula, um vídeo biográfico sobre alguma personalidade nacional ou internacional
(segue sugestão).
2ª etapa: O professor faz perguntas aos estudantes, buscando ativar o conhecimento prévio,
ao mesmo tempo em que ensina o vocabulário desconhecido, preparando-os para o texto
escrito. Ex: a) Que tipo de texto é esse a que vocês acabaram de assistir? B) Qual o assunto
abordado? C) O que vocês sabem sobre esta personalidade?
3ª etapa: Após assistirem ao vídeo apresentado, o professor solicita que os estudantes leiam
a biografia da mesma personalidade, em um texto suplementar, o qual deve ser disposto aos
estudantes nessa etapa da atividade (segue sugestão).
4ª etapa: Após a leitura do texto fornecido, o professor solicita que os estudantes exponham
as informações similares relatadas no vídeo e no texto escrito, bem como as diferenças
entre ambos.
5ª etapa: Finalizada a etapa de comparação entre o vídeo e o texto escrito, o professor
apresenta o gênero e suas principais características.
6ª etapa: Em seguida, apresenta conteúdos relacionados aos adjetivos, locuções adjetivas
e graus de adjetivos (caso eles estejam presentes no texto), a partir do vídeo e do texto
apresentados.
7ª etapa: Como atividade suplementar, o professor solicita que os estudantes elaborem uma
pequena biografia sobre alguém que ele/ela admira, a fim de socializar esta atividade em
sala de aula. O professor pode estimular que essa produção seja sobre uma pessoa idosa,
contribuindo para a promoção do respeito e da valorização do idoso – atendendo, inclusive,
ao disposto na Lei Nº 10.741, de 1º de Outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do
Idoso. Na aula seguinte, o estudante deve apresentar a biografia para entregar ao professor
que, por sua vez, fará a análise da produção textual e chamará a atenção dos estudantes
acerca dos aspectos linguístico-discursivos pertinentes ao gênero em questão.
• Vídeos sugeridos (biografias de Luis Inácio Lula da Silva):
1) http://goo.gl/DgGlye
2) http://www.youtube.com/watch?v=0Xt-Tmrrwcw
• Texto sugerido:
1) http://en.wikipedia.org/wiki/Luiz_In%C3%A1cio_Lula_da_Silva
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AVALIAÇÃO: O professor recolhe as produções das biografias, pois elas servirão como
diagnóstico da compreensão dos estudantes, no que diz respeito ao gênero abordado,
sendo possível perceber a necessidade ou não de novas intervenções.
Ao analisar as referidas produções, é importante atentar para o atendimento ou não das
seguintes expectativas de aprendizagem:
• Oralidade: EA 15, EA16/Análise Linguística EA13 e EA14
• Leitura: EA 1, EA4/Análise Linguística: EA1, EA2, EA4.
• Escrita: EA8, EA9/Análise Linguística: EA7 e EA8.
OUTRAS PRÁTICAS
1) O Professor de Língua Inglesa pode solicitar aos estudantes que pesquisem sobre a
biografia de personalidades da História do Brasil ou do mundo, que tenham destaque
nas discussões sobre Direitos Humanos, Meio Ambiente, dentre outras temáticas que
explorem a transversalidade. Citemos como exemplo: Nelson Mandela, Madre Teresa
de Calcutá, Gandhi, Martin Luther King, dentre outros. Nessa perspectiva, o professor irá
explorar também a interdisciplinaridade, considerando a abordagem de aspectos e/ou
conteúdos relacionados aos Componentes de História e Geografia, por exemplo.

Gêneros textuais da ordem do narrar
A – Contextualizando a tipologia textual da ordem do narrar e articulando-a
com o Ensino Fundamental da Educação de Jovens e Adultos
O trabalho com gêneros em sala de aula permite uma aprendizagem significativa para os
estudantes, pois estimula uma reflexão a respeito do uso social da língua. Assim, acreditase que é importante possibilitar aos estudantes o contato com diferentes gêneros textuais,
tendo em vista que essa diversidade pode proporcionar não só a familiarização com variadas
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formas de organização textual e discursiva, mas também promover o contato com efeitos
de sentido provocados por diversos recursos linguísticos.
Alguns gêneros, contudo, parecem mais adequados a determinados públicos do que
a outros. Exemplos disso são gêneros como comic strips e cartoon, gêneros atrativos e
tradicionalmente associados ao trabalho com crianças e adolescentes, mas também muito
importantes para um trabalho produtivo com adultos.
Nesta sequência de atividades, propõe-se o trabalho com esses gêneros na Educação de
Jovens e Adultos, compreendendo que isso pode contribuir para a construção de novos
olhares acerca dos textos (e um possível questionamento de estereótipos relacionados aos
seus leitores) e considerando a possibilidade, potencializada por esses gêneros textuais, de
levar os estudantes a ampliarem o vocabulário, por meio do cotejo entre as linguagens
verbal e não-verbal.
1ª ATIVIDADE PROPOSTA – TRABALHANDO COM A LINGUAGEM VERBAL E NÃO VERBAL
EM DIFERENTES GÊNEROS TEXTUAIS
Objetivos: Investigar as relações entre os elementos verbais e não-verbais na construção de
significados de textos do gênero comic strips e exercitar a criatividade e o senso crítico ao
produzir textos desse gênero.
Desenvolvimento
1ª etapa: O professor apresenta textos de diferentes gêneros para os estudantes. A seguir,
encontram-se sugestões:

Disponível em: <http://garfielddaily.livejournal.com/>. Acesso em: 31 dez. 2013.

Disponível em: http://goo.gl/TFsaMV. Acesso em: 31 dez.2013>
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vocabulário, por meio de inferências e da relação com as imagens em cada texto. Após esse
procedimento, o professor propõe alguns questionamentos:
1. A que gêneros pertencem os textos?
2. O que eles têm em comum?
3. Nesses textos, a imagem ajuda a compreender o texto verbal? Como?
4. Qual a temática tratada em cada texto?
3ª etapa: Em seguida, o professor sugere que os estudantes analisem mais detidamente o
texto 1 – comic strip – e pede que eles identifiquem aspectos que o diferenciam do outro
texto. A partir das respostas dos estudantes, o professor sugere que eles trabalhem em duplas
para identificar as relações existentes entre as partes verbal e não verbal do texto, para, em
seguida, discutir com os demais colegas os efeitos dessas relações para a produção de
sentido.
4ª etapa: COMPREENDENDO A ORGANIZAÇÃO DISCURSIVA DO GÊNERO COMIC STRIPS:
O professor apresenta outros textos do gênero comic strip e pede que os estudantes façam
a leitura. Em seguida, propõe um trabalho com o vocabulário que os compõem, solicitando
que os estudantes destaquem as palavras e expressões que conhecem para discutirem
de que trata o texto. É provável que os estudantes reconheçam, de imediato, as palavras
cognatas, e o professor deve estimular a realização de inferências para a compreensão de
elementos relacionados a elas.

Disponível em: http://goo.gl/2ZbcDG. Acesso em: 31 dez. 13.
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Disponível em: http://goo.gl/cCGVvs. Acesso em: 31 dez. 2013.

5ª etapa: Chegando a um consenso sobre a temática do texto, o professor leva os estudantes
a apontarem possíveis significados para as palavras que desconhecem, discutindo com o
grupo e avaliando as possibilidades levantadas, considerando os demais elementos do texto,
e propõe as seguintes questões:
1. Qual o tema da comic strip?
2. Que objetivos pode-se pensar que o autor teve ao produzir esse texto?
3. Que imagens colaboram para evidenciar a temática do texto?
4. Que expressões ou palavras evidenciam o ponto de vista do autor sobre o tema?
6ª etapa: Para contemplar o caráter humorístico da comic strip, juntamente com os
estudantes, o professor analisa o texto e destaca as palavras, expressões e imagens que
colaboram para que o texto apresente esse tom de humor. O professor deve discutir com
os estudantes outros aspectos importantes para a compreensão do texto, tais como seu
contexto de produção e o público a que se destina.
7ª etapa: Em outra aula, o professor entrega aos estudantes cópias de outros textos do
mesmo gênero, com as partes recortadas e fora de ordem, e solicita a eles que os organizem
de modo a recuperar a forma original. É possível, também, sugerir que os estudantes criem
novos títulos para os textos, o que pode estimular a criatividade dos estudantes e possibilita
ao professor checar a compreensão do texto por parte deles.
8ª etapa: O professor promove uma discussão com o grande grupo e faz uma sistematização
acerca dos elementos linguístico-discursivos e da estrutura composicional que caracterizam
textos do gênero em foco. Nessa etapa, é importante ressaltar a variedade de formas e
temáticas que esses textos podem assumir e, ao mesmo tempo, enfatizar a produção
de efeitos de humor. Para tanto, o professor pergunta aos estudantes quais estratégias
contribuem para produzir efeitos de humor em textos como os que foram lidos. Dentre essas
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sentido. Essa atividade pode contribuir para que os estudantes se tornem mais conscientes
acerca dos recursos empregados pelo autor e pelo leitor para a construção de sentidos em
um texto. É importante também incentivar o posicionamento dos estudantes com relação
aos textos lidos; assim, ainda com o grande grupo, o professor solicita aos estudantes que
expressem, em inglês, suas opiniões sobre os textos e/ou elaborem listas que indiquem os
textos que acharam mais interessantes, mais engraçados, mais criativos.
9ª etapa: Com o grande grupo, o professor retoma questões importantes no processo
de produção textual: a adequação da variedade e do registro ao gênero e à situação
comunicativa, o emprego de recursos lexicais e morfossintáticos adequados, a identificação
dos interlocutores, entre outros.
10ª etapa: O professor organiza a turma em grupos e propõe que os estudantes comecem
a planejar a produção de uma comic strip. Para tanto, eles precisarão seguir um roteiro de
questões a serem respondidas pelos grupos:
Tendo em vista que os textos se destinam a outros estudantes jovens e adultos, que temática
o grupo acha relevante para ser tratada na comic strip?
1. Qual o ponto de vista do grupo em relação à temática escolhida?
2. Que imagens e personagens vão compor o texto?
3. Como as falas serão organizadas para que o ponto de vista do grupo seja evidenciado?
4. Quais estratégias serão utilizadas para produzir efeitos de humor?
11ª etapa: Após a etapa do planejamento, o professor solicita uma primeira versão do texto.
Nas etapas seguintes, a produção das comic strips deverá ser acompanhada pelo professor e
realizada de forma colaborativa, na qual os grupos se ajudam e o professor faz a mediação
de recursos linguísticos ainda não consolidados pelos estudantes.
12ª etapa: Por fim, os grupos apresentam as comic strips produzidas por eles, e as expõem
num mural, para que estudantes de outras turmas possam ter acesso às suas produções.
AVALIAÇÃO: O professor observa se os estudantes atenderam, no decorrer das atividades,
às seguintes Expectativas de Aprendizagem:
• Leitura: EA1, EA9, EA11, EA14.
• Escrita: EA1; EA13.
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Gêneros textuais da ordem do instruir ou do prescrever
A – Contextualizando a tipologia textual da ordem do instruir ou do
prescrever e articulando-a com o Ensino Fundamental da Educação
de Jovens e Adultos
Textos injuntivos fazem parte, de alguma forma, do cotidiano de todas as pessoas, o que
por si só aponta para a necessidade de se promoverem, na sala de aula, atividades que
enfoquem essa tipologia textual. Nas aulas de Língua Inglesa, esse tipo de atividade pode
contribuir para potencializar a interação entre o professor e os estudantes, na medida em
que boa parte dessa interação se dá por meio de comandos, considerando ainda que estes
devem, desde os níveis iniciais, ser realizados em língua estrangeira. As atividades seguintes
têm como objetivo levar os estudantes da III Fase da EJA a refletirem sobre a organização
dos textos instrucionais, num processo que os leva à negociação de significados, para a
construção de sentidos do texto.
1ª ATIVIDADE PROPOSTA – Recipes
Objetivo: Promover uma contextualização da tipologia textual injuntiva, por meio da
identificação de alguns gêneros que contêm traços característicos dessa tipologia.
Desenvolvimento
1ª etapa: O professor expõe aos estudantes três textos de diferentes gêneros da tipologia
injuntiva (manual de instruções, receita culinária e regra de jogo) e apresenta alguns
questionamentos para discussão no grande grupo:
1. A que gêneros pertencem os textos?
2. O que eles têm em comum?
3. Como esses textos interagem com o leitor?
4. Qual o objetivo de cada texto?
A partir desses questionamentos, é importante que os estudantes compreendam que a
busca por comportamentos regulares é um objetivo essencial dos textos injuntivos. Nessa
etapa, o professor pode explorar elementos relacionados à classroom language, trabalhando
instruções recorrentes na aula de Língua Inglesa. Assim, estará também chamando atenção
para o fato de que textos dessa tipologia fazem parte das ações cotidianas, inclusive no
ambiente da sala de aula. A partir dessa reflexão, o professor pode, inclusive, enfatizar
a importância do uso da língua estrangeira nas interações durante as aulas, e propor o
estabelecimento de normas sobre quando usar ou não a língua materna. Esse acordo,
celebrado coletivamente, pode contribuir para diminuir as recusas em utilizar a língua
estrangeira, em determinadas situações, que são relativamente mais frequentes entre
estudantes jovens e adultos.
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atividades de associação entre figuras e palavras relacionadas a elas, bem como estimular
a realização de inferências, tanto a partir da análise da progressão das ações no texto,
quanto do resgate dos conhecimentos prévios dos estudantes.
2ª etapa: Em seguida, o professor divide a turma em grupos e pede que os estudantes listem
as palavras presentes nos três textos, utilizadas com a finalidade de instruir o leitor. Com
isso, espera-se que os estudantes percebam a recorrência, nos textos lidos, dos elementos
linguísticos que expressam ordens, comandos, instruções.
3ª etapa: Os estudantes apresentam as palavras listadas e o professor as registra no quadro
para discutir com a turma seus aspectos morfossintáticos, bem como os efeitos de sentido
provocados por esses elementos linguísticos.
4ª etapa – COMPREENDENDO A ORGANIZAÇÃO DISCURSIVA DO GÊNERO RECIPE: O
professor organiza a turma em grupos e entrega a cada um duas receitas, divididas em
partes (ingredientes e modo de preparo), e imagens relacionas a essas etapas.
5ª etapa: O professor solicita aos estudantes que organizem cada uma das receitas,
considerando os elementos que as constituem, tanto os verbais quanto os não-verbais.
6ª etapa: O professor lança algumas questões para serem discutidas com o grande grupo:
1. Qual o objetivo do gênero recipe?
2. As imagens contribuem para atingir os objetivos do texto? Em caso afirmativo, de que
maneira isso ocorre?
3. Que elementos compõem as receitas? Como eles estão organizados? Por que se
organizam dessa maneira?
4. Que palavras ou expressões são utilizadas para direcionar as ações dos leitores do texto?
7ª etapa: Em seguida, o professor entrega para cada grupo um conjunto de flashcards com
nomes e imagens de diferentes ingredientes (frutas, ovos, leite, açúcar etc.) e solicita aos
estudantes que associem as palavras e as figuras. Após isso, o professor pede aos estudantes
que criem uma receita utilizando tais ingredientes. Ao final, cada grupo apresenta as receitas
produzidas e o professor as recolhe como material de avaliação para o planejamento e
a elaboração das próximas etapas do trabalho com esse gênero textual. Trata-se de um
momento de avaliação formativa, que possibilita ao professor um diagnóstico sobre as
capacidades de linguagem que os estudantes precisam desenvolver, para dominarem o
gênero textual em foco. É importante ressaltar que, a partir dessa avaliação, o professor
pode fazer, na sequência proposta aqui, as adaptações que julgar necessárias para atender
às necessidades dos estudantes.
8ª etapa – Oficina 1: O professor disponibiliza para os estudantes um grupo de três receitas
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para que leiam e discutam à luz dos seguintes questionamentos:
1. Em que meios circulam textos desse gênero?
2. A quem eles são geralmente destinados, e quem são seus possíveis produtores?
9ª etapa – Oficina 2: Buscando promover uma reflexão sistemática sobre os recursos
linguísticos presentes nos textos lidos, o professor pode explorar o emprego de verbos e
levar os estudantes a analisarem as formas que eles assumem, bem como os efeitos de
sentido que provocam. Nessa etapa, é possível trabalhar, entre outros, o uso das formas
imperativas e do Simple Present. Para praticar o conteúdo relativo aos verbos no modo
imperativo, pode-se propor uma atividade na qual os estudantes sejam convidados a realizar
ações, de acordo com os comandos do professor, que utilizará verbos no modo imperativo
para mobilizar a turma.
10ª etapa: Organizados em pares, os estudantes recebem uma receita com espaços em
branco a serem preenchidos com os verbos adequados a cada situação. Nessa etapa, é
importante que o professor apresente e/ou consolide o novo vocabulário, promovendo
reflexão sobre as escolhas lexicais e seus efeitos na produção de sentidos do texto.
TUNA CASSEROLE
Ingredients:
2 cups macaroni
1 can Campbell’s Cream of Celery Soup
1 can tuna
1 small package cream cheese
½ teaspoon garlic
½ teaspoon dry mustard
¼ cup milk
1 small onion, chopped
¼ cup grape nuts
2 Tablespoons butter
Directions:
1. ________ macaroni per package directions.
2. In casserole dish ________cream of celery, softened cream cheese, milk until
smooth.
3. ________tuna, garlic, dry mustard and onion. ________in cooked macaroni.
4. ________butter and mix grape nuts into the butter. ________mixture over top of
casserole.
5. ________in 375 degree oven for 45 minutes.

Add
Bake
Cook
Melt
Mix
Spread
Stir

Disponível em: <http://www.momswhothink.com/easy-recipes/tuna-casserole.html>. Acesso em 30 dez. 2013.

11ª etapa: O professor explora a ilustração e as características do gênero receita. Ensina
o vocabulário desconhecido e, objetivando levar os estudantes a uma reflexão sobre a
organização textual do gênero estudado, entrega a cada estudante uma cópia de uma
receita (sugestão apresentada a seguir), propõe uma leitura individual e depois, discute com
os estudantes a respeito dos recursos coesivos utilizados no texto.
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Low carb vegetable soup, healthy and easy to prepare.
Low Carb Vegetable Soup
Ingredients
1 cabbage (chopped)
1 tomato (chopped)
2 onion (chopped)
1 garlic (chopped)
1 dried coriander leaf
1/2 green chiles (sliced)
1/2 lemons (sliced)
1/2 tablespoon vinegar
1/2 cup fresh spearmint (mint leaves, chopped)
1 tablespoon oregano
Directions
Take a soup crockpot bowl and add all the ingredients into it except lemon pieces, mint and
coriander. Then add 4-5 cup water into it. Stir the mixture and add salt as per taste. Let the mixture
heat for next
10-15 minutes. After that add 1 more cup of water. Cook it for next 20 or more minute until the
vegetable taste blends in the gravy. Add the sauce into this mixture and stir it well. Before serving the
soup, add the mint leaves and coriander leaves. Sprinkle lemon juice on each soup dish. Serve hot.
Servings
8
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Disponível em: <http://myrecipemagic.com/recipe/recipedetail/low-carb-vegetablesoup#iVqFCevsiqR35g3E.99>. Acesso em: 30 dez. 2013.

12ª etapa: Após a leitura da receita, o professor anota, no quadro, uma tabela com as funções
dos conectores destacados no texto e solicita que os estudantes a preencham. Em seguida,
o professor esclarece a função de cada um dos conectores, apresenta novas situações
de seu uso e propõe exercícios para consolidar nos estudantes a compreensão sobre o
emprego e a função desses elementos. A tabela, depois de preenchida pelos estudantes,
poderia ficar como a sugestão a seguir:
To add more ideas or items in a list

and

To show a time relationship
before
after that
until
then

AVALIAÇÃO: O professor organiza a turma em grupos e pede que cada grupo elabore
uma receita para apresentar à turma. É necessário que os estudantes disponham de tempo
suficiente, em aulas diferentes, e contem com a orientação do professor e a colaboração
dos demais membros da turma para esse processo de produção. No dia da apresentação,
caso isso tenha sido previamente pactuado no grupo, os estudantes poderão levar para a
sala de aula amostras da receita apresentada para servir aos colegas.
Após essa etapa, o professor realiza uma avaliação somativa, a partir da comparação entre
a produção inicial e a produção final dos estudantes. É importante, ainda, explicitar aos
estudantes os aspectos tratados na oficina que foram aprimorados na produção final.
Ao analisar essas produções, o professor deve avaliar, entre outros, o atendimento ou não às
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seguintes expectativas de aprendizagem:
• Oralidade: EA11; EA14.
• Leitura: EA1, EA2, EA8, EA14, EA30, EA31; Leitura/Análise Linguística: EA15, EA16.
• Escrita: EA1; EA13; Escrita/Análise Linguística EA1.

2.2 Parâmetros na Sala de Aula do Ensino Médio da Educação
de Jovens e Adultos
Gêneros textuais da ordem do relatar
A – Contextualizando a tipologia textual da ordem do relatar e
articulando-a com o Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos
Conforme exposto no tópico referente aos anos finais do Ensino Fundamental, Dolz &
Schneuwly (1996), afirmam que o processo de ensino/aprendizagem a partir de gêneros
textuais, orais e escritos, pode ser sistematizado em cinco categorias: narrar, relatar,
argumentar, expor e descrever. Essas categorias se configuram a partir de três critérios: o
domínio social da comunicação a que pertencem; capacidades de linguagem envolvidas na
produção e compreensão desses gêneros e sua tipologia geral.
Segundo os autores, os gêneros da “ordem do relatar” comportam textos pertencentes ao
domínio social da memorização e documentação das experiências humanas, situando-as no
tempo. Pensando nisso, na sala de aula de LI do Ensino Médio da EJA, podemos trabalhar,
por exemplo, com Curriculum Vitae, Application Form, Notícias, Reportagens, etc. Tais textos
estão presentes no cotidiano dos estudantes do Ensino Médio e permitem a utilização
dos conhecimentos prévios como ponto de partida não somente para o conhecimento
da tipologia abordada, como também para inserir discussões que possibilitem a formação
cidadã ao longo da vida.
Para o ensino de Língua Inglesa voltado ao Ensino Médio, o trabalho com gêneros textuais da
ordem do relatar requer do docente a habilidade de mobilizar no estudante as competências
de ler, escrever, ouvir e falar acerca de fatos situados no tempo (geralmente no passado),
apresentados em ordem cronológica, o que permite explorar o conhecimento sobre a
memorização e a documentação das experiências humanas.
Nas atividades que se seguem, apontamos a articulação dos gêneros textuais da “ordem do
relatar” com Expectativas de Aprendizagem/EAs que permitam a identificação do objetivo
comunicativo em situações comunicativas definidas, ressaltando os aspectos linguísticodiscursivos para compreensão e produção de textos dessa tipologia.
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1ª ATIVIDADE PROPOSTA: APPLICATION FORM
Objetivo: preencher adequadamente um Application Form para vaga de emprego,
considerando seu propósito comunicativo e a sequência de fatos a ser relatada.
Desenvolvimento
Materiais:

1ª etapa: Monte um mural em torno da sala ou no
quadro com diversos anúncios de emprego (no
verso de cada um, escreva o significado de possíveis
palavras desconhecidas). Peça aos estudantes que
identifiquem a vaga que gostariam de ocupar entre os
anúncios e tomem nota das informações principais.

• Um formulário de cadastro para
emprego (sugestão abaixo)
• Anúncios de emprego (pode
usar textos autênticos ou
produzidos pela turma)

2ª etapa: Organize a turma em grupos e distribua Application Forms. Esclareça o significado
de algumas palavras e explique que, se necessário, os estudantes podem consultar o
vocabulário desconhecido que se encontra no verso dos Application Forms. Pergunte se
eles compreendem que tipo de gênero textual é este, para que serve, qual o seu objetivo
discursivo...
Peça aos estudantes que preencham o formulário conforme a intenção das vagas que
gostariam de ocupar. Certifique-se de que todos compreenderam a proposta.
3ª etapa: Depois que as questões tiverem sido respondidas, faça a checagem coletiva,
pedindo a alguns estudantes que apresentem o anúncio escolhido e as respostas dadas por
eles. Pergunte-lhes como eles se sentiram preenchendo o documento, se eles imaginam
que seriam escolhidos, a partir de suas respostas e se a linguagem que usaram está adequada
ao propósito comunicativo. Chame a atenção para o objetivo do formulário de possibilitar o
registro das experiências do candidato.
Personal Details:
Date of Application:
Name of Applicant:
Address (street, city, State Zip):

Employment Application

Personal Contact:
House Telephone Number:
Cell Telephone Number:
Email Address
How did you get to know the company?

Applied Position:
Date willing to begin work:
Expected salary range:
Are you currently in employment?
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Education background
Please list the institutions attended and your qualifications beginning with the most recent in the space provided

Feel free to add in the space provided below your special skills if any and how they would contribute to the
performance of the job applied for

Disponível em: http://www.sampleforms.org/wp-content/uploads/2009/11/EmploymentApplicationForm1.png.
Acesso em: 10 dez. 2013.

Avaliação: Durante a atividade, faça apontamentos acerca da compreensão dos estudantes
no processo, explicitadas a partir de sua interação. Recolha os formulários e observe as
respostas dadas pelos estudantes. Veja se condizem com as posturas apresentadas durante
o desenvolvimento da atividade.
Ao analisar as referidas produções, atente para o atendimento ou não das seguintes
expectativas de aprendizagem:
• Escrita: EA6, EA16, EA40, EA41 / Análise Linguística: EA1
OUTRAS PRÁTICAS
1) Se a turma tem um nível de proficiência maior, é possível usar templates de formulários
mais detalhados. Sugestão: http://www.jobsapplicationonline.com/job-applicationforms/RiteAid_Employment_Application.pdf
2) É possível realizar esta atividade contextualizada de forma lúdica, a partir de simulações
de entrevistas de emprego (teatralizadas), em que o estudante precise preencher um
formulário antes de falar com o entrevistador. As informações prestadas, por escrito,
servirão de base para a entrevista e fará o estudante perceber a importância de preencher,
com clareza, este tipo de documento, visto que ele resgata experiências vividas.
Para possibilitar a entrevista com maior desenvoltura ajude o estudante a escrever as
perguntas assim como suas possíveis respostas.

2ª ATIVIDADE PROPOSTA: CURRICULUM VITAE (CV)
Objetivo: produzir um CV, considerando seu propósito comunicativo e a sequência de fatos
a ser relatada, bem como a adequação linguístico-discursiva ao gênero em questão.
Desenvolvimento
1ª etapa: Organize a turma em grupos de 04 e
distribua as KWL charts3. Peça para que preencham
as duas primeiras colunas. Em seguida peça para que

Materiais:
• Um formulário de cadastro para
emprego (sugestão abaixo)
• Anúncios de emprego (pode
usar textos autênticos ou
produzidos pela turma)

3 Observar orientações sobre KWL Charts nos anexos deste caderno (instrumentos de avaliação).
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maiores (cartazes) com todas as respostas (evitando as repetições). Certifique-se a partir das
respostas se eles têm uma ideia do que é um CV.
2ª etapa: Apresente aos estudantes um Template de CV para servir de parâmetro para a
produção. Você encontrará muitos modelos na internet. Auxilie os estudantes a identificarem
as partes do CV (suas características) e o assunto contido em cada uma delas, ensinando
o vocabulário desconhecido. Explique que CVs são geralmente mais longos, enquanto
resumes têm apenas uma ou duas páginas.
3ª etapa: Distribua para os estudantes a lista de proposições a seguir e peça para que leiam
com atenção auxiliando-os a entender o vocabulário desconhecido. Eles devem assinalar
“DO” para as afirmações que contemplem o que se deve fazer em relação ao currículo vitae
e “DO NOT” para aquilo que não se deve fazer. Em seguida faça uma checagem coletiva
usando as placas. As verdes devem ser erguidas para as afirmativas cuja marcação seja “DO”.
As placas vermelhas devem ser erguidas para “DO NOT”.

Fonte: http://www.findresumetemplates.com/basic-rules-for-writing-your-resume.html.
Acesso em: 10 dez. 2013.

Auxilie os estudantes a identificarem as partes do CV (suas características) e o assunto
contido em cada uma delas.
4ª etapa: Solicite que cada estudante produza seu próprio CV/ resume, em casa, conforme
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o template que você sugeriu. Chame atenção para a linguagem usada e para os elementos
que foram pontuados até então.
5ª etapa: Recolha os CVs produzidos pelos estudantes, analise-os e escreva suas observações.
6ª etapa: Na aula seguinte, apresente as dificuldades mais recorrentes nos textos dos
estudantes e os ajude a desenvolver sua habilidade escrita através de atividades feitas, em
sala de aula.
AVALIAÇÃO: Ao final, retome a KWL Chart e peça para que a última coluna seja preenchida.
Você pode solicitar também uma produção no Journal do estudante a respeito do tema e
propor perguntas para reflexão e questionamento. Solicite que eles comparem a diferença
entre Application Form e CV, quando cada um é usado, as diferenças e semelhanças entre os
gêneros.
Ao analisar as produções, certifique-se de que as seguintes EAs foram atingidas:
• Escrita: EA2, EA4, EA13/ Eixo Análise Linguística: EA3
• Leitura: EA1, EA2, EA9, EA11, EA15, EA 19 / Eixo Análise Linguística: EA1, EA2.
OUTRAS PRÁTICAS
Ao longo das aulas os estudantes terão percebido que um currículo retoma a trajetória
do sujeito, no que compete a sua formação e profissionalização. Contudo, é preciso fazêlos refletir sobre a relação entre a vida profissional e social, bem como as relações sociais
no ambiente de trabalho. Para isso, propomos a leitura dos cartoons a seguir. Você pode
direcionar perguntas sobre cada texto ou pedir que os estudantes se expressem livremente
(brainstorm).

Fonte: http://goo.gl/pr5TgY.

Fonte: http://goo.gl/blXiFW
Acesso em: 10 dez. 2013.
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Gêneros textuais da ordem do descrever
A – Contextualizando a tipologia textual da ordem do descrever e
articulando-a com o Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos
Com base em Dolz e Schneuwly (1996), já se afirmou que o processo de ensino/aprendizagem
a partir de gêneros textuais, orais e escritos, pode ser sistematizado em cinco categorias:
narrar, relatar, argumentar, expor e descrever. Bem como já ficou claro que essas categorias
se configuram a partir de três critérios: o domínio social da comunicação a que pertencem;
capacidades de linguagem envolvidas na produção e compreensão desses gêneros e sua
tipologia geral.
Segundo os autores, os gêneros da “ordem do descrever” comportam textos pertencentes
ao domínio social que atua na regulação mútua de comportamentos, caracterizando
injunções e/ou prescrições. Pensando nisso, na sala de aula de LI do Ensino Médio, podemos
trabalhar, por exemplo, com instruções de uso, anúncios de emprego, instruções de
montagem, etc.. Tais textos estão presentes no cotidiano dos estudantes do Ensino Médio
e permitem a utilização dos conhecimentos prévios como ponto de partida não somente
para o conhecimento da tipologia abordada, como também para inserir discussões que
possibilitem a formação cidadã.
Para o ensino de Língua Inglesa voltado ao Ensino Médio, o trabalho com gêneros textuais
da ordem do descrever requer do docente a habilidade de mobilizar no estudante as
competências de ler, escrever, ouvir e falar de modo a serem capazes de dar e receber
comandos, entender orientações e requisitos prévios para determinadas ações, como fazer
um bolo, montar um equipamento, seguir um POP (Procedimento Operacional Padrão) de
uma empresa, se candidatar a uma vaga de emprego.
Nas atividades que se seguem, apontamos a articulação dos gêneros textuais da “ordem do
relatar” com Expectativas de Aprendizagem/EAs que permitam a identificação do objetivo
comunicativo em situações comunicativas definidas, ressaltando os aspectos linguísticodiscursivos para compreensão e produção de textos dessa tipologia.

1ª ATIVIDADE PROPOSTA: Anúncio de Emprego (Job Advertisement)
Objetivo: reconhecer o perfil de profissional adequado a partir da descrição e orientações
dadas em um anúncio de emprego, considerando seu propósito comunicativo e os
elementos linguístico-discursivos pertinentes.
Materiais:
Desenvolvimento

• Ficha de exercício com anúncios

1ª etapa: Organize a turma em grupos e distribua

de emprego (textos autênticos em

a ficha de atividades. Inicie fazendo a leitura

inglês) e atividades sobre os textos.

dos textos com a turma. Dê-lhes 1 minuto para

Ver sugestão na p. 50.
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lerem o texto 1. As primeiras palavras que os estudantes identificarão provavelmente serão
os cognatos. Pergunte sobre o que trata o texto, de modo geral. Dê-lhes mais 1 minuto para
ler o texto 1. Isso fará com que percebam que a cada leitura eles irão se familiarizar com o
texto e as informações vão fazendo mais sentido. Faça o mesmo com o texto 2.
2ª etapa: Ensine o vocabulário desconhecido e peça para que eles respondam as perguntas
do exercício. Oriente para que as respostas sejam dadas em inglês e que sejam objetivas.
Dependendo do nível da turma, é conveniente mostrar alguns elementos linguísticos
interessantes para ajudá-los a compor as respostas (conjunções, preposições) bem como
relações semânticas.
Look at the texts bellow and then think about the questions.

1. Have you ever seen this kind of text before? Where can we find it?
2. What is the main objective of these texts? Can we say that they both have the same
goals at first?
3. Who is the possible sender of this “message”? And who is the possible receiver?
4. Lets compare the texts using the table. Follow the model:
TEXTS
1
2

Financial
information

Requirements
informarion

Job
Description

Formal
Language

Time of
work

Contact
information

x

5. The texts above have the same communicative objectives. But they have some
differences about the structure and language. How do you explain the differences
between the 2 texts above even if they have have the same communicative objectives?
6. What is the job vacancy in each text? Which one would you choose? Why?
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8. Compare the sentences: “The best job in the world” (from the text 1) and “Job Opportunity”
(from the text 2). Which one sounds more attractive? Why do you think so?
9. What is the relation between the sentence “The best job in the world” (from text 1) and
the job vacancy that is announced?
3ª etapa: Cheque as respostas coletivamente. Peça para seus estudantes montarem um
mapa conceitual ou um esquema sinalizando as características deste gênero textual e corrija
coletivamente.
Avaliação: Proponha algumas reflexões aos estudantes acerca da relação entre o que uma
empresa anuncia ao disponibilizar uma vaga de emprego e o que o interessado precisa
fazer. Peça que escrevam suas considerações no Journal ou diário de bordo. Ao analisar as
produções observe se as seguintes expectativas foram alcançadas:
• Leitura: EA1, EA7, EA9, EA12, EA13, EA36, EA40, EA41/ Análise Linguística: EA6, EA21.

Gêneros da ordem do argumentar
A – Contextualizando a tipologia textual da ordem do argumentar e
articulando-a com o Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos
A expressão de opiniões e a defesa de um ponto de vista são atividades que requerem
a mobilização de uma série de recursos linguísticos, por parte de quem fala/escreve. O
trabalho com esses recursos pode contribuir para desenvolver, nos estudantes, a capacidade
de argumentar, fundamental para que os jovens e adultos se posicionem diante dos
discursos com os quais se deparam em seu cotidiano. O trabalho com gêneros da ordem
do argumentar, portanto, proporciona aos estudantes a oportunidade de refletirem sobre
diversas perspectivas acerca da realidade e favorece seu posicionamento diante delas.
Esse trabalho se torna especialmente importante para a prática pedagógica de língua
estrangeira na EJA, uma vez que possibilita reflexões sobre o caráter ideológico subjacente
a toda produção linguística. Esses elementos são tomados como objeto de reflexão neste
conjunto de atividades, que busca levar os estudantes do II Módulo do Ensino Médio da EJA
a compreenderem e a produzirem textos argumentativos, a partir da apreciação de uma
obra audiovisual. Nessa etapa, o estudante já deve estar familiarizado com certa variedade
de adjetivos e de conectivos, os quais podem se tornar, também, objeto da intervenção do
professor.
1ª etapa – RECONHECENDO O GÊNERO RESENHA CRÍTICA: O professor apresenta uma
imagem (cartaz, capa do DVD, fotografia de uma cena) relacionada a um filme e pergunta se
os estudantes já o assistiram, de que temática trata e o que acharam dele.
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2ª etapa: Após conversarem sobre o filme, o professor propõe
que os estudantes assistam ao filme na sala de aula. Nesse
momento, os estudantes terão a oportunidade de conhecer
melhor a obra para posteriormente discutir sobre ela.
3ª etapa: O professor lança algumas questões relativas ao tema
de que trata o filme e sobre como esse tema é abordado (Como
era a relação do personagem Bruno com os pais? Por que os
prisioneiros usavam pijamas listrados? Qual a impressão de

http://goo.gl/ewt9J3

Bruno com relação ao menino do pijama listrado? Como os judeus eram tratados na casa
de alemães? Como o contexto da Segunda Guerra Mundial é tratado no filme? O que a
amizade entre os meninos representa no filme?). Em duplas, os estudantes discutem as
questões entre si e depois o professor abre a discussão para o grande grupo.
4ª etapa: O professor distribui, para cada dupla, dois diferentes textos (uma sinopse e uma
resenha crítica), referentes ao filme sobre o qual discutiram anteriormente. Neste momento,
é importante que o professor busque estimular a leitura dos textos, chamando atenção
para o fato de que eles trazem uma visão acerca de uma obra que eles já conhecem, e
que é importante que os estudantes avaliem aquilo que leem e busquem evidenciar o seu
posicionamento diante das informações/pontos de vista presentes nos textos. Além disso,
o professor deve desenvolver um trabalho sobre o vocabulário presente no texto, a fim de
possibilitar uma maior compreensão e, ainda, estimular a realização de inferências acerca
dos significados do texto como um todo. Dada a natureza dos textos trabalhados, uma
possibilidade seria a de abordar, na atividade de vocabulário, o uso de adjetivos e advérbios.
O professor pode propor que os estudantes leiam os textos buscando responder às seguintes
perguntas:
1. Que informações os textos trazem sobre os filmes?
2. Como essas informações são tratadas?
3. Em algum dos textos, o autor apresenta um ponto de vista sobre o filme? Em caso
afirmativo, em qual deles? E qual é o ponto de vista apresentado?
4. O que os dois textos têm em comum e em que eles diferem?
It’s a rare occasion that any movie has such impact that when the film ends, the entire
audience exits the theater in total silence. It was a good several seconds after the credits
finished rolling and the lights came up before I even realized what I was experiencing.
It happens so rarely that it took that a moment for me to recognize it: I was speechless.
Films about the holocaust are nothing new and while they’re almost always moving
stories it’s rare to find one that offers a perspective not explored before. The Boy In
The Striped Pajamas generally sets aside the powerful stereotypes of evil German and
besieged Jew and instead offers up two innocent eight-year-old boys, one Jewish and
one German, neither of whom subscribes to the idea that they’re supposed to hate each

PARÂMETROS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

other. In the wrong hands this sort of film could easily have been tediously trite, full of

53

stock moral commentary and tagged with a touching but unoriginal feel good ending.
Instead the movie presents something much more tragic and evocative, ultimately
sending the audience away with more to consider than just the historical atrocities of
the Nazi regime.
OK, so by this point I’ve probably already lost the interest of two-thirds of our readers.
Let’s face it, most moviegoers don’t want to spend their money on a dark historical
drama, no matter how moving or thought-provoking it is. Odds are that unless this
movie wins a major Academy Award very few people will see it. That’s the real tragedy
here. Not catching The Boy In The Striped Pajamas would mean missing one of the best
films of the year.
Disponível em <http://www.cinemablend.com/reviews/The-Boy-In-The-Striped-Pajamas-3519.html>.
Acesso em: 16/ dez. 2013.

The Boy in the Striped Pajamas is a fictional story that offers a unique perspective on
how prejudice, hatred and violence affect innocent people, particularly children, during
wartime.
Through the lens of an eight year old boy largely shielded from the reality of World
War II, we witness a forbidden friendship that forms between Bruno, the son of Nazi
commandant, and Shmuel, a Jewish boy held captive in a concentration camp. Though
the two are separated physically by a barbed wire fence, their lives become inescapably
intertwined.
The imagined story of Bruno and Shmuel sheds light on the brutality, senselessness and
devastating consequences of war from an unusual point of view. Together, their tragic
journey helps recall the millions of innocent victims of the Holocaust.
Disponível em <http://www.cinemablend.com/reviews/The-Boy-In-The-Striped-Pajamas-3519.html>.
Acesso em: 16 dez. 2013>

5ª etapa: Após a leitura e a discussão, a partir das questões, o professor ajuda os estudantes
a identificarem a resenha crítica e discute com eles o objetivo desse gênero e seu propósito
comunicativo.
6ª etapa – LENDO A RESENHA CRÍTICA: O professor traz para os estudantes resenhas críticas
de alguns filmes, livros e músicas, sugere a leitura dos textos e pede que os estudantes
respondam às perguntas:
1. De que tratam as resenhas críticas?
2. Quem são os autores das resenhas críticas lidas pelo seu grupo?
3. Qual é o ponto de vista dos autores das resenhas?
4. Que palavras ou expressões os autores utilizam para expor seu ponto de vista?
5. O ponto de vista dos autores é sustentado? Em caso afirmativo, de que argumentos eles
se utilizam para defender sua opinião?
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7ª etapa: Em grupos, os estudantes releem as resenhas e destacam as palavras que explicitam
o posicionamento dos autores acerca das obras resenhadas. Com o objetivo de garantir que
os estudantes compreendam o significado dessas palavras, além de estimulá-los a realizarem
inferências, o professor pode disponibilizar dicionários e orientar a consulta a eles.
8ª etapa: O professor lista, no quadro, o vocabulário destacado pelos estudantes, propondo
uma tabela para sistematização desses itens lexicais. Um critério possível para essa
sistematização, no caso do trabalho com adjetivos, advérbios ou ainda substantivos, seria a
divisão entre palavras que apresentam valor positivo e aquelas que denotam uma apreciação
negativa.
9ª etapa – ORGANIZAÇÃO DISCURSIVA DO GÊNERO RESENHA CRÍTICA: Nessa etapa
da sequência didática, os estudantes podem refletir a respeito da estrutura discursiva do
gênero, para melhor compreendê-lo, dentro de seu contexto de uso. O gênero resenha
crítica apresenta um caráter argumentativo, portanto será nesse momento que o professor
poderá explorar esse traço característico do gênero, refletindo com os estudantes sobre a
apresentação e sustentação de um ponto de vista a respeito de um determinado objeto.
Para iniciar, o professor pede que os estudantes releiam a resenha sobre o filme que assistiram
na atividade 1 e lança algumas questões:
1. Qual é o ponto de vista do autor do texto?
2. Que palavras ou expressões o ajudaram a identificar esse ponto de vista?
3. Em que momento do texto esse ponto de vista aparece (começo, meio, fim)?
4. O autor sustenta seu ponto de vista? Em caso afirmativo, que argumentos ele utiliza
nessa sustentação?
10ª etapa: Após discussão sobre as questões propostas, o professor coloca no quadro
palavras ou expressões relacionadas com a temática do filme e pede para que os estudantes
escolham uma palavra ou expressão para, individualmente, escreverem seu ponto de vista
sobre ela.
11ª etapa: Os estudantes apresentam seus pontos de vista e o professor os organiza em
duplas, de acordo com a palavra ou expressão escolhida por eles. Já em duplas, os estudantes
deverão sustentar seu ponto de vista para apresentarem para o professor e para os colegas.
A produção desse texto de sustentação do ponto de vista será acompanhada pelo professor,
que auxiliará na organização das ideias e ligação delas, trazendo para os estudantes um
quadro com linking words que possam ajudar como recursos coesivos no texto.
12ª etapa – PRODUÇÃO FINAL: O professor traz imagens de alguns filmes e letras de música
que tratem do mesmo tema do filme. Os estudantes, em duplas, decidem os filmes ou
músicas sobre os quais querem escrever uma resenha crítica. A produção da resenha será
realizada com o acompanhamento do professor, que irá mediar a escrita e a reescrita do
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texto
AVALIAÇÃO: É importante que a avaliação ocorra ao longo de todo o processo de ensinoaprendizagem, e que não seja realizada, a partir de um único instrumento. Nesse sentido,
o professor deve considerar os avanços atingidos pelos estudantes ao longo da sequência
didática, observando, inclusive, em que medida eles atingiram as seguintes Expectativas de
Aprendizagem:
• Leitura: EA5 - Comparar uma mesma informação divulgada em diferentes gêneros e/
ou meios de comunicação; EA22 - Reconhecer a defesa de pontos de vista em textos
da ordem do argumentar, tais como propagandas e cartazes de publicidade.
• Análise Linguística: EA5 - Leitura - Identificar sinônimos, antônimos, relações de
hiperonímia, hiponímia e outras relações semânticas. EA6 Leitura - Reconhecer efeitos
de sentido decorrentes de escolha do vocabulário.
OUTRAS PRÁTICAS
1) Como produto final nesta sequência, o professor pode propor a criação de um blog na
internet, a ser gerenciado pela turma, para a publicação dessa produção. Na medida em
que as versões finais ficarem prontas, o blog, que pode ser divulgado na escola, para
que outras turmas tenham acesso aos textos produzidos pelos estudantes, vai sendo
atualizado. Assim, o trabalho ficará disponível para toda a comunidade, e poderá estimular
a continuidade do engajamento discursivo dos estudantes, uma vez que a ferramenta
permite a elaboração de comentários sobre cada postagem. Nesses comentários, os
visitantes podem, inclusive, explicitar sua concordância ou discordância com relação
ao ponto de vista do autor de uma resenha, o que também pode ser explorado pelo
professor, a fim de ampliar as capacidades argumentativas dos estudantes em língua
estrangeira.
2) Caso considere pertinente, o professor pode selecionar as obras a serem resenhadas
pela turma tomando como critério as temáticas que elas abordam. Isso pode mobilizar
a turma toda em torno de um mesmo assunto e estimular a expressão de diferentes
pontos de vista, o que contribui para a tomada de posições e para o desenvolvimento das
capacidades argumentativas dos estudantes. Assim, caso tenha o objetivo de contemplar,
por exemplo, discussões a respeito de questões de gênero, pode-se trabalhar canções
como Woman is the nigger of the world, de John Lennon e Yoko Ono, Behind the walls, de
Tracy Chapman, If I were a boy de Beyoncé ou ainda Boys don’t cry, da banda The Cure.
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ORIENTAÇÕES SUPLEMENTARES
Prezado (a) Professor (a),
Considerando o agrupamento de gêneros textuais, de acordo com a tipologia textual
proposta por Dolz e Schneuwly (2004), apresentamos um quadro com sugestões de gêneros
orais e escritos que podem ser abordados no ensino de Língua Inglesa, em sua sala de aula,
nas etapas do Ensino Fundamental e Médio e na modalidade da EJA.
NARRAR
• Conto
Maravilhoso
• Conto de fadas
• Fábula
• Lenda
• Narrativa de
aventura
• Narrativa de
ficção científica
• Sketch
• Biografia
romanceada
• Romance
• Romance
histórico
• Conto
• Novela fantástica
• Crônica Literária
• Adivinha
• Piada

RELATAR
• Relato de
Experiência
vivida
• Relato de
Viagem
• Diário íntimo
• Testemunho
• Anedota ou caso
• Autobiografia
• Biografia
• Curriculum Vitae
• Notícia
• Reportagem
• Crônica Social
• Crônica
Esportiva
• Relato Histórico
• Ensaio ou perfil
biográfico
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ARGUMENTAR
• Textos de
opinião
• Diálogo
argumentativo
• Carta de leitor
• Carta de
reclamação
• Carta de
solicitação
• Deliberação
informal
• Debate regrado
• Assembleia
• Discurso
de defesa e
acusação
• Resenha crítica
• Editorial
• Ensaio

EXPOR
• Texto expositivo
(em livro
didático)
• Exposição oral
• Seminário
• Conferência
• Comunicação
oral
• Palestra
• Entrevista
• Verbete
• Artigo
enciclopédico
• Tomada de notas
• Resumos
de textos
expositivos e
explicativos
• Resenha
• Relatório
Científico
• Relatório oral de
experiência

DESCREVER
• Instruções de
montagem
• Receita
• Regulamento
• Regras de jogo
• Instruções de
uso
• Textos
prescritivos
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ANEXOS
Anexo 1
Considerando a proposta deste documento, no quadro abaixo são sugeridos alguns
instrumentos mais adequados a uma avaliação qualitativa das aprendizagens de Língua
Inglesa, no intuito de subsidiar o professor em sua atividade docente.
Instrumentos

Teste/Prova
escritos

Quizzes

Comentário
Podem ser usados para verificar aprendizagens de conteúdos específicos,
tais como vocabulário, funções comunicativas e gramática, em testes mais
curtos; ou para verificar desenvolvimento de competências de leitura e
escrita, É importante ressaltar que deve haver coerência entre o conteúdo
da prova/ teste, os conteúdos previstos no programa e a forma como estes
foram trabalhados em sala de aula; que a linguagem esteja adequada aos
propósitos e ao nível da turma, bem como o número de questões esteja
coerente com o tempo disponível para a realização do exame. É preciso
fazer distribuição de pesos por questão, como também balanceamento
entre número de questões com maior ou menor peso. É recomendado
que o teste seja revisado por alguém, ou até por você mesmo, antes
de ser aplicado, pois como é uma atividade pontual, qualquer falha
pode comprometer o resultado. Evite fazer um único teste com todo
o conteúdo estudado. O ideal é que sejam testes cumulativos. Desta
forma, a avaliação poderá estar a favor da aprendizagem.
Quizzes são os questionários que têm por objetivo fazer uma avaliação
de uma quantidade grande de pessoas para chegar a um resultado geral.
Podem ser aplicados coletivamente, através de perguntas com respostas
que podem ser do tipo “certo” ou “errado” ou de múltipla escolha. Têm
a vantagem de serem menores que os testes; assim é possível usá-los
com mais frequência. Podem ser usados com o objetivo de certificarse de que os estudantes estão estudando frequentemente. Se aplicados
periodicamente, por exemplo, podem contribuir, ainda, com a
pontualidade e a disciplina na sala de aula. Escolha temas de interesse dos
jovens, ou até peça para que a cada semana um grupo, sob sua orientação,
elabore um novo Quiz. Assim você vai envolver a turma em suas aulas, ao
mesmo tempo em que avalia o desempenho dos estudantes.
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É muito importante avaliar o desempenho dos estudantes nas atividades
solicitadas para casa ou realizadas em sala. Geralmente são atividades que
têm como base o livro didático adotado, mas nada impede que outras
Homework
propostas sejam feitas. Recomenda-se que sempre que solicitada uma
and In-class
atividade dessa natureza, o professor deverá discuti-la com os estudantes,
work
antes e depois de aplicá-la, pois será muito importante para o seu feedback
em relação ao que os estudantes ainda precisam aprender e também para
que eles reconheçam suas dificuldades no processo.
Os portfólios configuram-se como uma “coleção” de atividades que
representam o trabalho em andamento, tendo em vista o alcance de
objetivos. Atuam como documentos personalizados do percurso de
aprendizagem, os quais claramente demonstram conhecimentos,
capacidades, disposições e desempenhos específicos alcançados, durante
um período de tempo. São uma ótima alternativa como exame final
por evidenciarem a construção da aprendizagem no percurso. Como
Portfólios
são construídos ao longo do processo (um bimestre ou um ano letivo),
podem retratar, de forma bem honesta, a realidade da aprendizagem no
período. A cada etapa do portfólio, podem ser direcionadas questões e
reflexões voltadas para os objetivos do currículo proposto. As habilidades
naturalmente vão sendo mostradas pelos estudantes a cada nova etapa. A
periodicidade da aplicação desta atividade vai ser determinada pelo tempo
ao qual ela se reporta.
Uma das ideias principais do processo avaliativo é que o estudante participe
ativamente do processo. Portanto, se faz muito importante que sejam
aplicados processos de autoavaliação, em que ele possa se reconhecer e
Selfreconhecer suas falhas e dificuldades, mas principalmente que ele possa
assessment
sentir seus avanços para se sentir motivado a seguir em frente – esse
processo geralmente tem impacto positivo sobre os estudantes.
É muito importante oportunizar momentos que permitam esta prática:
observar e registrar. Durante a realização de determinadas tarefas, fazer
anotações de registro prático a respeito dos critérios estabelecidos e de
Observação
em situações como os estudantes estão se saindo perante todo o processo. Os resultados
cotidianas
podem ser discutidos com os próprios estudantes para minimizar o caráter
subjetivo desta avaliação. Isso os coloca como corresponsáveis pela aula e
faz com que se envolvam ainda mais.
Registros efetuados pelos próprios estudantes sobre suas aprendizagens e
seus desempenhos em uma determinada atividade ou período. Pode ser
Journals/
solicitado que os estudantes escrevam em inglês o máximo que puderem
Diários de
(mesmo que inicialmente o português apareça com frequência misturado
aprendizagem ao inglês). O intuito não é avaliar a escrita, mas sim proporcionar um
momento de escrita livre, expondo o estudante a maior contato com a
língua, além de fazê-lo refletir sobre suas aprendizagens.
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K (know) / W (want to know) / L (Learned): pode ser usado no início de uma
determinada atividade. Inicialmente, o estudante preenche a tabela com
as informações que ele já tem sobre o assunto (know), depois com suas
expectativas (want to know) e após o término da atividade com o que ele
Tabelas de
efetivamente aprendeu (learned). Pode ser feito individualmente, em pares
Aprendizagem ou até em grupos, mas por ser subjetivo não permite comparações entre
/KWL charts
os estudantes. Contudo, é uma excelente opção para ter uma ideia geral a
respeito do desenvolvimento da turma ou até particular de um determinado
estudante. Além disso, dá ao estudante a possibilidade de compreender
suas dificuldades. Tem um impacto geralmente positivo na motivação dos
estudantes em função disso.
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