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1. Título: 
A Message for you… 
 

2. Organização e responsabilidade pelo Projeto: 
Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia – SEMECT 
Coordenadora de Língua Inglesa: Flaviane Pires 
 

3. Público Alvo: 
Alunos das Escolas das Redes Municipais de Anápolis e Pirenópolis. 
 

4. Apresentação:  
  
       O presente trabalho traz como foco central a dinamização da produção textual 
nas aulas de Língua Estrangeira com a expectativa de torná-la uma atividade 
prazerosa e atrativa. Neste contexto, o papel do professor será o de mediador 
sociointeracional expondo o aluno a maneiras divertidas e eficientes de organizar 
textos orais e escritos. Pois a intenção é de transpor as barreiras imaginárias, 
ajudando a compensar a ausência de conhecimento sistêmico por parte do 
discente, além de fazê-lo sentir-se mais seguro para arriscar-se na Língua 
Estrangeira. 
      Através da confecção de cartas e bilhetes os alunos ampliarão o saber 
linguístico e cultural, abordando o tema “Desenvolvimento Sustentável” em todas 
as suas vertentes, assunto de extrema importância na atualidade, e sociabilizarão 
os resultados trocando essas produções entre eles. 
      A troca destas correspondências entre os alunos e entre as escolas 
proporcionará conhecimentos diversos, incluindo novos desafios de modo a alargar 
seus horizontes conceptuais. 

 
5. Justificativa: 
 
      Segundo dados estatísticos, quase 90% das pessoas não gostam de escrever e 
algumas vezes os culpados são os próprios professores. Tal culpa remete-se 
àqueles que submeteram seus alunos a questionários monótonos, redações sobre o 
“Natal” e de “Como foram suas férias?”, imensas cópias do quadro negro ou mesmo 
do livro didático, entre outros tipos de atividades cansativas e pouco proveitosas. 
Além de que os problemas de produção textual na língua estrangeira caracterizam-
se não tanto por serem diferentes dos da língua materna, mas principalmente por 
serem de maior complexidade, devido à falta de domínio linguístico por parte do 
aluno. 
      Em muitos casos, o trauma é tão grande que se transforma em verdadeira 
aversão às Letras, quadro difícil de ser revertido, porém possível de ser 
minimizado. Essa mudança positiva depende de como o professor conduzirá seu 



trabalho. Tornar a produção textual uma atividade prazerosa, divertida e 
enriquecedora é o desafio proposto por esse projeto. 
 

6. Objetivos: 
 

• Fornecer subsídios, através da análise de situações de aprendizagem, para 
que o professor de língua inglesa amplie sua capacidade de reparar e 
conduzir aulas de forma crítica e reflexiva; 

• Estimular a produção textual nas aulas de língua estrangeira com dinâmicas 
e atividades diferenciadas no intuito de resgatar o interesse e a liberdade 
de expressão por parte dos educandos; 

• Desenvolver habilidade de produção textual para fins educativos na língua 
inglesa, considerando conteúdos gramaticais, vocabulário específico e 
aspectos culturais pertinentes; 

• Induzir a descoberta da produção literária enquanto arte, permitindo que se 
descubra o prazer na fruição da escrita, levando a uma construção de idéias 
em que o aluno possa se colocar como um ser criador e não como um 
reprodutor de opiniões; 

• Explorar assuntos relativos ao tema “Desenvolvimento Sustentável” através 
de pesquisas e textos complementares promovendo maior conscientização 
sobre esta temática; 

• Motivar e viabilizar a troca das cartas e bilhetes entre os alunos e escolas, 
desenvolvendo o intercâmbio de idéias e conhecimentos aprimorando a 
aprendizagem. 

 

7. Metodologia: 

 

         Reuniões expositivas para apresentação do projeto, oficinas de produção textual 

com atividades teóricas e práticas, pesquisa e seleção de textos e vocabulário 

pertinente, confecção de materiais de apoio, elaboração das cartas e bilhetes, troca de 

correspondências, correção e seleção dos melhores trabalhos, exposição, 

confraternização, premiação para os primeiros lugares, visitas à cidade de Pirenópolis 

para troca de correspondências com os alunos daquele município, também para 

confraternização final e passeio turístico dos alunos primeiros colocados dos municípios 

de Anápolis e Pirenópolis.             

 

8. Cronograma do Projeto: 
 

Atividade Início Término Pessoal envolvido 

Apresentação do Projeto 

 

Abril Abril Coordenadora de Língua Inglesa, 

coordenadores pedagógicos e   

diretores das Unidades Escolares 

participantes por adesão, 

professores da disciplina, alunos 

de 6º ao 9º ano das Escolas 

Municipais e Secretaria de  

Educação de Pirenópolis; 

Oficina de produção 

textual  

Abril Abril Coordenadora de Língua Inglesa, 

professores de L.E.M. Inglês 

Entrega de apostilas e  

materiais diversos 

Abril Novembro Coordenadora de Língua Inglesa, 

professores da disciplina e alunos

Confecção de cartas e Maio Maio Professores da disciplina e alunos 



bilhetes e troca entre os 

alunos da mesma sala 

Correção, avaliação e 

seleção dos melhores 

trabalhos (dez alunos) 

Maio Junho Professores da disciplina e alunos 

Exposição das  

produções textuais (dez 

melhores trabalhos de 

cada turma) 

Junho Junho Coordenadora de Língua Inglesa, 

coordenadores pedagógicos,   

diretores, professores da disciplina 

e alunos 

Troca de cartas e  

bilhetes entre os 

melhores de cada turma 

da escola (cinco   

melhores trabalhos de 

cada turma) 

Junho Junho Professores da disciplina e alunos 

Correção, avaliação e 

seleção dos melhores 

trabalhos (dois de cada 

turma) 

Agosto Agosto Coordenadora de Língua Inglesa, 

professores da disciplina e alunos

Confecção de cartas e 

bilhetes e troca entre 

as escolas participantes  

(dois de cada turma das 

escolas, de turma para  

Turma, 6º/6º, 7º/7º, 

8º/8º, 9º/9º) 

Agosto Setembro Coordenadora de Língua Inglesa, 

professores da disciplina e alunos

Correção, avaliação e 

seleção dos melhores 

trabalhos (o melhor de 

cada escola) 

Setembro Setembro Coordenadora de Língua Inglesa, 

professores da disciplina e alunos

Exposição das  

produções textuais, 

premiação e 

confraternização entre 

os melhores de todas as 

escolas participantes em 

cada município 

Setembro Setembro Coordenadora de Língua Inglesa, 

coordenadores pedagógicos,   

diretores, professores da 

disciplina e alunos  

Confecção de cartas e 

bilhetes e troca entre 

os melhores dos  

municípios de 

Anápolis e Pirenópolis 

Outubro Outubro Coordenadora de Língua Inglesa, 

coordenadores pedagógicos,   

diretores, professores da 

disciplina e alunos de ambos os 

municípios 

Encontro, passeio  

turístico e  

confraternização entre 

os melhores dos  

municípios de 

Anápolis e Pirenópolis, 

na cidade de Pirenópolis 

Outubro 

ou 

novembro 

Outubro 

ou 

novembro 

Coordenadora de Língua Inglesa,  

professores da 

disciplina e alunos  



 

9. Conteúdo: 

 

• Textos variados para fundamentação básica e vocabulário pertinente ao tema 

“Desenvolvimento Sustentável”; 

• Atividades diversas direcionadas à estruturação de frases e a produção textual 

em Língua Inglesa; 

• Textos (cartas e bilhetes) produzidos pelos alunos. 

 

10. Avaliação: 
 
          A avaliação será formativa e contínua através da observação do progresso e 
proficiência, levando-se em consideração regras ortográficas e gramaticais, 
criatividade e abordagem do tema “Desenvolvimento Sustentável”, sendo 
necessário que o aluno se auto-avalie e/ou seja também avaliado pelo professor ou 
coordenador da área de Língua Inglesa.                             
         Verificam-se então todos os aspectos do aprendizado adquirido pelo aluno, as 
necessidades de revisão e reforço em algumas deficiências, para que, somente 
depois de sanadas as dificuldades, ele possa evoluir para a próxima etapa do 
projeto.  
             
 

11. Recursos: 
 
Para a realização do projeto, serão necessários os seguintes recursos: 

 
Recursos materiais:  

 
Material didático: 
- livros didáticos, dicionários, revistas, jornais, textos formativos e  
  informativos sobre o tema; 
- material de apoio (acessórios visuais, jogos, outros); 
- Papéis, canetas, canetinhas coloridas, garrafinhas pet. 
 

Recursos humanos: 

 

- Coordenadora de Língua Inglesa; 

- Coordenadores pedagógicos e diretores das Unidades Escolares participantes por 

adesão; 

- Professores da disciplina; 

- Alunos de 6º ao 9º ano das Escolas Municipais; 

- Secretaria de Educação de Pirenópolis. 

 
Recursos financeiros: 

 
- Transporte; 
- Medalhas e presentes para os alunos finalistas (1º lugar de cada escola        
   participante); 
- Coquetel de confraternização, encerramento final; 
- Custeio das despesas da visita dos finalistas (primeiros lugares) do município 
  de Anápolis à cidade de Pirenópolis (transporte e alimentação). 
     

 



12. Bibliografia:           
 
 
FERRARI, Mariza e outra. English Clips vols. 5, 6, 7 e 8. Ed. Scipione: 2001. 
 
AMORIM, Vanessa e Vivian Magalhães. Cem aulas Sem Tédio: Sugestões Práticas,            
            Dinâmicas e Divertidas para o Professor de Língua Estrangeira – Ed. PE.       
            Réus: 1998. 
 
PCN Parâmetros Curriculares Nacionais: Terceiro e Quarto Ciclos do ensino      
         Fundamental: Língua Estrangeira/ Secretaria de Educação Fundamental –       
         MEC/SEF, 1998. 
  
BARKER, Chris & Libby Mitchel: Megatrends – Student’s Book One. Ed. MacMillan:           
            2004. 

 
GRANGER, Colin & Mariza Riva de Almeida – Power English vols. 1 e      
          2.Ed.MacMillan 

2006. 
 
RUBIN, Sarah Giersztel & Mariza Tiemann Ferrari – Projeto Radix – Inglês –  
          Vols. 1 e 2. Ed. Scipione: 2004. 
 
AUN, Eliana e outras: New English Point vols. 1, 2, 3 e 4. Ed. Saraiva: 2008. 
 
AUN, Eliana e outras: Get Together vols. 1, 2, 3 e 4. Ed. Saraiva: 2005. 
 
Revistas Speak Up e outras, jornais, sites de pesquisa e paradidáticos. 
 
 


