
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS ( PÔSTER )

NOME: THAIS ALVES DE OLIVEIRA

TÍTULO: LABORATÓRIO DE  IDIOMAS

AUTORES: ANA MARIA ZANONI DA SILVA, THAIS ALVES DE OLIVEIRA, THAIS ALVES DE OLIVEIRA

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): PAEx

PALAVRA CHAVE: EDUCAÇÃO, LINGUA INGLESA, CONHECIMENTO

RESUMO

O projeto de extensão Laboratório de Idioma insere-se nas linhas de educação e tecnologia da Universidade do Estado de Minas Gerais, e tem por objetivo incentivar e promover

o ensino/ aprendizagem de língua estrangeira na comunidade interna e externa da UEMG, por meio do oferecimento de aulas de língua inglesa aos alunos da Escola Municipal

Vicente de Paula e aos discentes dos cursos de graduação da UEMG/Frutal. Sendo assim, a execução das atividades de extensão, em 2016, foram divididas em dois planos de

trabalho distintos: um contemplando as aulas oferecidas aos alunos da Escola Municipal e o outro voltado às ações com os discentes da UEMG/Frutal. A fim de atender a

elaboração de materiais didáticos e também conhecer as diferentes abordagens de ensino de língua estrangeira, efetuou-se uma pesquisa bibliográfica, por meio da qual foi

possível concluir que, devido ao desnivelamento dos graduandos, seria oportuno mesclar a abordagem tradicional com a comunicativa. A seguir, efetuou-se o processo de

inscrição e seleção dos discentes da UEMG/Frutal, processo este realizado por meio de um edital interno, e os  critérios de seleção eram: ser aluno oriundo de escola pública e

de baixa renda. Foram selecionados 20 alunos, que compuseram quatro turmas. Às turmas são oferecidas aulas semanais, com duração de 01h: 30min cada, em dias e horários

diversos. A divisão dos conteúdos trabalhados ocorreu em módulos e até o momento foram explorados, por exemplo, verb to be, present continuous etc. Atualmente, o foco está

em atividades de conversação com diálogos e atividades voltadas para situações  cotidianas, tais como: at the airport dialogues, supermarket , além de tópicos gramaticais e de

escrita. Ao todo foram ministradas 6 aulas para cada turma e constatou-se um aproveitamento de conteúdos em torno de 80% a 90% por cento.
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