
 

 

 

PROGRAMA DE BOLSA INSTITUCIONAL DE ENSINO E APRENDIZAGEM – SUBMODALIDADE 

ENSINO/LICENCIATURAS DO TURNO NOTURNO – PIB-LIC 

 

Projeto 

PREPARAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA PARA O ENSINO BÁSICO 

Orientadora: Tania Regina de Souza Romero, Língua Inglesa, DCH 

 

 

INTRODUÇÃO 

Apesar das grandes mudanças contextuais que o processo de globalização vem impondo nas 

mais diversas áreas do conhecimento e especialmente na educação, o que é devidamente 

referendado em documentos orientadores oficiais de nosso país, com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (Brasil, 1998), muito pouco ainda se pode perceber no material didático 

utilizado em salas de aula de língua inglesa (Ramos, 2010). 

Este quadro tem evidenciado o descompasso da escola com as necessidades e visões da 

sociedade contemporânea e se faz sentir em todo o processo educacional, porém é na escola 

pública de nível básico que o problema é provavelmente mais grave (Hilsdorf, 2010), trazendo 

devastadores efeitos para a formação e desenvolvimento cidadão e cultural dois estudantes 

tanto daquele nível quanto dos níveis subsequentes. 

Sendo assim, e em vista da carência de material didático adequado e motivador para a faixa 

etária alvo, a Universidade e, especial o curso de Letras, deve agir para a transformação e 

atualização das ações de ensinar e aprender mediadas pelo material didático. 

 

OBJETIVO 

O objetivo deste projeto é contribuir com professores de inglês da escola básica atuantes em 

escolas públicas do município de Lavras e região, bem como professores em formação do 

curso de Letras, com o desenvolvimento de material didático para as aulas da língua 

estrangeira. 

Este material poderá ser utilizado para o ensino-aprendizagem das quatro habilidades, a saber, 

leitura, escrita, compreensão oral e fala, e será disponibilizado a todos os interessados sem 

qualquer ônus em  sítio próprio desenvolvido por bolsistas do Projeto. 



Acompanharão o material didático disponibilizado orientações e sugestões de aplicação para 

os professores em formação e em serviço. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A elaboração do material didático de língua inglesa para o nível básico seguirá as orientações 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira (Brasil, 1998) que destaca o papel 

a natureza sociointeracional da linguagem, ou seja, enfocará a linguagem em uso em contextos 

sociais reais. Implícitos em comunicações reais, portanto, estão fatores discursivos que tornam 

cada situação única, pois que diferentes são os interlocutores e suas identidades sociais, o 

local, o tempo histórico, o propósito, o meio, os valores ideológicos em que a situação 

específica está inserida, ou seja, todas as condições de produção. Para isso, privilegiar-se-á o 

uso de textos e documentos autênticos que serão trazidos para o entendimento de sua função 

no entorno social.  

Outra questão relevante a se considerar na elaboração do material será a consideração de 

conhecimentos de mundo, isto é, o conhecimento que os estudantes trazem de sua vivência 

no mundo em que estão e nos que conhecem por fatores diversos. Daí se partirá para o 

reconhecimento de características de gêneros específicos, tais como a organização textual, 

estrutura gramatical e lexical, que perfazem o conhecimento sistêmico da língua alvo.  

Em vista da importância de se construir um aprendente autônomo, atenção especial será 

dedicada à construção e desenvolvimento de estratégias de aprendizagem, que deverão 

contribuir não somente com a aprendizagem de inglês, mas com o desenvolvimento de 

repertório e instrumental afetivo-cognitivo (Romero, 2010). 

Orientarão os trabalhos conceitos de avaliação de materiais , conforme desenvolvidos por 

Tomlinson e Masuhara (2005, apud Ramos, 2010). De acordo com esses autores, há que se 

levar em conta principalmente o efeito produzido pelo material no público alvo. Incluem-se aí 

a motivação para aprender, a validade para o ensino. Ademais, a avaliação do material 

produzido deverá atender a critérios rigorosos de identificação de abordagem de ensino-

aprendizagem, visão de linguagem, organização de conteúdos, objetivos propostos, assuntos 

abordados e procedimentos utilizados (Ramos, 2010). 

 

METODOLOGIA 

Levantamento de material didático em uso em escolas públicas locais de ensino básico por 

meio de visitas a escolas e entrevistas com professores de inglês; 

Leitura e resenha de literatura da área; 

Discussão de princípios de avaliação de material didático; 

Análise de necessidades e desejos dos estudantes e professores em serviço; 



Levantamento de temas prioritários para propósitos de construção de cidadania e 

desenvolvimento de cultural internacional; 

Pesquisa de textos reais em meios impressos e eletrônicos; 

Preparação  e avaliação do material proposto; 

Discussão do material com professores em exercício; 

Experimentação piloto junto ao público alvo; 

Ajustes no material; 

Elaboração de sugestões e orientações ao professor; 

Construção de sítio para divulgação; 

Divulgação da produção em eventos científicos da área. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Envolvimento do professor em formação na produção e desenvolvimento de material original; 

Desenvolvimento de autoria; 

Desenvolvimento de autonomia; 

Desenvolvimento de análise crítica; 

Participação e envolvimento com contexto e público alvo; 

Desenvolvimento de criatividade; 

Desenvolvimento da relação teoria-prática, visando propósitos reais e prementes. 

 

CRONOGRAMA 

Agosto  Levantamento de material didático em uso em escolas públicas locais 
de ensino básico por meio de visitas a escolas e entrevistas com 
professores de inglês 

Setembro e Outubro  Leitura e resenha de literatura da área 
 

Novembro e 
Dezembro 

Discussão de princípios de avaliação de material didático 

Janeiro e Fevereiro Desenvolvimento de instrumento de avaliação das necessidades e 
desejos do público alvo; Análise de necessidades e desejos dos 
estudantes e professores em serviço 

Março e Abril Levantamento de temas prioritários para propósitos de construção de 
cidadania e desenvolvimento de cultural internacional; 



Pesquisa de textos reais em meios impressos e eletrônicos 

Maio  Preparação  e avaliação do material proposto; 
Discussão do material com professores em exercício 

Junho Experimentação piloto junto ao público alvo; 
Ajustes no material; 
Elaboração de sugestões e orientações ao professor 

Julho Construção de sítio para divulgação; 
Divulgação da produção em eventos científicos da área. 
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