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RESUMO

Atualmente, saber falar e compreender o inglês é um requisito intrínseco para sobreviver no mundo globalizado. Conhecer a língua representa um diferencial na procura de

emprego e uma alternativa de inserção social para os jovens. Tendo em vista essas necessidades de aprender o inglês, o projeto InterAGIR, comprometeu-se a disponibilizar

aulas da língua inglesa para jovens carenciados entre 7 e 16 anos, localizados na região do bairro Baú (situado ao lado da FaEnge), com o intuito de desenvolver um conforto e

interesse maior pelo inglês.  O curso tem duração de 08 meses e visa aplicar o conteúdo básico de inglês para iniciantes. Para as aulas, existem voluntários dispostos e

comprometidos com o projeto, que dedicam seu tempo na elaboração das aulas, que possuem certa proficiência na língua inglesa e que estão dispostos a lecionar, tirar dúvidas e

ser tolerante com os alunos. O material utilizado são apostilas desenvolvidas pelos voluntários, com o intuito de ensinar a língua de forma dinâmica, visando conversação e

brincadeiras. Frequentemente, são aplicados testes para avaliar se o conteúdo realmente foi absorvido pelos alunos. Além disso, faz-se o uso de músicas e vídeos para fixação

da gramática. São aulas modernizadas, formando turmas com quantidades que variam entre cinco e oito alunos, que consistem em ajudá-los nas tarefas de casa, revisar

conteúdo importante, abordar e discutir temas atuais relacionados aos países do idioma britânico ou americano e proporcionar tanto atividades de fixação de conteúdo quanto

atividades interativas (vídeos, músicas, jogos, etc.). Esta vertente do Projeto, também utiliza da poderosa ferramenta de comunicação WhatsApp, com conversações restritas à

língua inglesa, para enviar comunicados e alterações importantes aos alunos como também para compartilhamentos lúdicos e informativos,  sendo todos em inglês, visando maior

contato com a língua. O InterAGIR, mais uma vez, propicia uma melhor qualidade de vida aos envolvidos.
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