O nosso time está treinando para receber o mundo... Venha para Patrocínio... Aqui a gente te ensina além da sala de
aula.
Público Avo




500 alunos de uma escola pública municipal
Faixa etária variando de 6 a 10 anos de idade, e de 12 a 15 anos de idade.
20 alunos de curso livre de inglês a partir de 12 anos de idade.

Justificativa
O mercado aponta para a importância do conhecimento de uma língua estrangeira. Vários pesquisadores relatam o
inglês como língua global e seu impacto na política e educação pelo mundo, não apenas nas publicações acadêmicas,
mas também na preparação dos jovens para uma demanda cada vez maior de conhecimento da língua inglesa no
mercado de trabalho.
Patrocínio se prepara para receber algumas das maiores indústrias de transformação do mundo. Aqueles que
estiverem preparados estarão à frente das melhores oportunidades. Além disso, o Brasil tem se transformado no
representante energético, fornecendo insumos e conhecimento para o mundo todo.
Mesmo que Patrocínio não seja sede oficial, devemos considerar os grandes eventos esportivos para o Brasil na
próxima década;
Patrocínio se destaca no cenário mundial como maior e melhor produtor de café do mundo, o que atrai visitantes para
conhecer o universo da agricultura no nosso município.

Objetivos


Proporcionar conhecimento básico da língua inglesa; familiarizar alunos com o idioma a fim de facilitar as
interações com a mesma;






Relacionar as atividades verbais às atividades sinestésicas para maior aprendizado;
Promover maior autoestima e maior inclusão social;
Democratizar o acesso ao trabalho;
Criar programas inovadores que coloque o município em destaque.

Metodologia
A proposta de ensino é embasada na visão wittgensteineana (1995) de processos linguísticos de ação e transformação,
nos quais o conhecimento é construído pela participação cultural do sujeito em comunidades de prática (Wenger,
1998).

Conteúdo
O conteúdo programático toma as funções da língua, e não as estruturas gramaticais, como característica principal.
Um dos temas seria "apresentar-se", "descrever lugares", etc... Serão 23 temas cujo foco de interesse não está na faixa
etária das fase infantil e juvenil, mas na construção de conhecimento para uso na fase adulta, na participação desses
sujeitos na vida da comunidade, que faz parte da global. Para o tema "apresentar-se", por exemplo, o jovem aprendiz
aprenderá a prestar informações como seu nome, onde mora, quantos anos têm, quais são seus interesses; o que
também é comum quando um adulto está se apresentando a um estrangeiro. Da mesma forma, ao "descrever
lugares", trabalharemos a descrição de Patrocínio, a cidade onde moram; o que poderá servir de base para uma futura
descrição da cidade a estrangeiros. Os mesmos temas serão trabalhados em todas as séries escolares, havendo apenas
a adaptação para cada faixa etária.

Logística
Utilizaremos os dados do CAIC de 2009 para simular a logística do projeto. Montaremos um grupo de voluntários,
sendo 1 coordenador e 19 aprendizes-professores. Todos cumprirão uma carga horária de voluntariado de 2 horas
semanais, totalizando 54 horas anuais. Serão 13 encontros temáticos no 1º semestre + 2 encontros de ensaios para
apresentação à comunidade. No segundo semestre, 10 temáticos + 2 ensaios. Os encontros serão sextas-feiras, sendo
de 13:00 às 13:30 para preparação no ICBEU, de 13:30 às 13:45 para o deslocamento; de 13:45 às 14:45 para a aula; e
de 14:45 às 15:00 para o retorno.

Responsabilidade dos parceiros
ICBEU
# Seleção e capacitação dos voluntários;
# Controle e documentação do projeto;
# Disponibilização de material didático de apoio;
#Produção das sequencias didáticas a serem ministradas.

Prefeitura
# Transporte dos voluntários;
# Material fotocopiado para aulas (1 folha para cada aluno em cada aula);
# Salário do coordenador do projeto

ADP





Promover o projeto como um caso de sucesso;
Buscar outras fontes que possam financiar a ampliação do projeto
Contribuir na formação da rede de voluntários;
Coordenar a participação de outros setores atuando como acelerador das relações das organizações;

Visão do futuro






Ampliação do número de participantes;
Ampliação do número de voluntários;
Aumento da autoestima dos envolvidos e mais oportunidades de inclusão social;
Estender para a capacitação dos professores de Língua Inglesa em parceria oficial da Embaixada Americana;
Patrocínio será bilíngue.

