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(    )  SAÚDE 

(    )  TRABALHO  

(    )  TECNOLOGIA 
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RESUMO - O objetivo deste trabalho é compartilhar as experiências no ensino de língua inglesa nas 
séries iniciais no projeto de extensão “O Mundo Lá Fora: Oficinas de Sensibilização de Línguas e 
Culturas Estrangeiras” desenvolvido desde 2006 em parceira com a Escola Municipal Nelson Pereira 
Jorge, Ponta Grossa, PR. Uma vez que a língua inglesa não é disciplina obrigatória na grade 
curricular das escolas da rede municipal, o projeto de extensão oferece aos alunos do segundo ciclo 
não só o acesso formal à língua inglesa, mas também à cultura de países falantes dessa língua e à 
de outros, buscando desenvolver a percepção e o respeito pelas diferenças.  O contexto teórico-
metodológico adotado no projeto segue os princípios da abordagem comunicativa (ALMEIDA FILHO, 
1993; SOWEK, 1987) na reflexão e preparação das aulas que inclui o uso de atividades lúdicas como 
jogos e canções, além de uma variedade de textos autênticos abarcando a diversidade dos gêneros 
textuais, vídeos, cartazes e mapas que permitem aos alunos “viajarem” a diferentes países. Isso tem 
contribuído para que os alunos percebam a importância não só da língua inglesa, mas de outras 
línguas estrangeiras e das culturas de outros países. No ano de 2012, em especial, os alunos 
“viajaram” a países como Itália, China, Austrália, Espanha entre outros por meio de vídeos, cartazes, 
mapas e jogos pedagógicos. É importante salientar que os jogos e brincadeiras desenvolvem as 
habilidades físicas e mentais das crianças (HUIZINGA, 2000), além de contribuir para a prática 
linguístico-comunicativa de forma natural e interativa, meta maior também deste projeto. Neste pôster 
vamos disponibilizar algumas atividades devolvidas no último ano,  dentre as quais destacam-se o 
tangram, octopus, koinobori e elephant football.   
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