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MACofereceoficina
dearteparavisitante

Formaçãoemcultura
paraprofessores

Estãoabertasasinscrições
paraoscursosgratuitosde

formaçãocontinuadaparaprofes-
soresdaredepúblicaeparticular
oferecidospelaEscolaEstilode
Aprender,ZonaOeste.Oscursos
terãocargahoráriadeoitohoras,e
serãoministradospordiretorese
educadoresdaEscola,queacredi-
tamnaexpansãodorepertóriocul-
turalocaminhoparaodesenvolvi-
mentodaeducaçãonomundocon-
temporâneo.(11-3644-7958)

AAssociaçãoPaulistade
ApoioàFamília,emparce-

riacomaONGAçãoEducativa,
acabadeabrir30vagasparainte-
ressadosemingressarnocurso
gratuitodeEducaçãodeJovense
Adultos(EJA).Oscursossãodis-
poníveisparaalu-
nosalfabetizados
enãoalfabetiza-
dos.Informações
nosite:www.apa-
fsp.org.br

Inscriçõesabertas
paracursodeEJA

Mostratrazousoconscientedoalumínio
Amostra“PresençadoAlu-
mínio:umpanoramahistóri-

co,utilitárioeartísticodoalumínio
navidamoderna”,queestáemcar-
taznoMuseuBrasileirodaEscultu-
ra(Mube)até20demarço,abre

inscriçõesparacapacitaçãogratui-
tasobrereciclagemdoalumínio
voltadaaeducadoresdoEnsino
FundamentaleMédio,queserá
realizadanosdias13ou15demar-
ço.Informações:11-3039-56755

"Alinguagemmidiá-
ticapodeseragran-

deparceiranamelhoria
doensinoedaaprendiza-
gem"
CarlosAlbertoMendesdeLima,presidentedo

ComitêGestordaLeiEducomdaPrefeituradeSP

Oinglêsnasondasdorádio

>pais & mestres

OMuseudeArteContempo-
râneadaUSP(MAC)abre

inscriçõesparacriançasapartirde
5anoseadultosquetenhaminte-
ressedeparticipardasoficinasde
discussãodoacervodomuseue
dasobrasdoartistacontemporâ-
neonorte-americanoRobertRaus-
chenberg,expostasnamostra"Ar-
teContemporânea-Aquisições
1990-2005".Inscriçõesnarecep-
çãodoMACcom30minutosde
antecedência.(11-5573-9932)

Sugestãodeaula:EnsinoFundamental

>pódegiz OsinteressadosnasvagasremanescentesdaFuvestdevemsedirigir,nosdias12e13,das9h
às 16h, ao Instituto Oceanográfico , que fica na Cidade Universitária, em São Paulo.
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MARIAREHDER
maria.rehder@grupoestado.com.br

Em recente reportagem (sábado,
24/2) publicada na coluna Pais &
Mestres foiconstatadoqueousode
tecnologias como a linguagem ra-
diofônica, sob uma perspectiva
educomunicativa,haviacontribuí-
do para a melhoria da escrita e da
leitura dos estudantes da Emef Er-
naniSilvaBruno,ZonaNorte.
Buscandoincentivarestaprática,o
JT,emparceriacomoNúcleodeCo-
municação e Educação (NCE/
USP),coordenadopeloprofessorIs-
mar de Oliveira Soares, convida os
professoresaesboçaremumplane-
jamentodeusodorádionaaprendi-
zagemdoidiomadeShakespeare–
a língua inglesa. A proposta foi ela-
boradapeloprofessordeinglêsCar-
los Alberto Mendes Lima e pela
equipe do Grupo Referência Lín-
gua Inglesa do Programa Ler e Es-
crever da Secretaria Municipal de
EducaçãodeSãoPaulo.

INTRODUÇÃO

1 Oinglês é hoje a segunda lín-
gua mais falada do mundo. É

utilizadanadifusãodaciênciaedas
tecnologias.Trata-sedeumidioma
oficialmente falado em quase 40

países,sendoutilizadonaOrganiza-
çãodasNaçõesUnidas(ONU)eem
outrosorganismosinternacionais.

NoBrasil,ousoda língua inglesa
é mais comum em situações em
que as pessoas tentam compreen-
der as mensagens textuais que cir-
culamsocialmente.Justamentepa-
ra preparar os alunos a compreen-
derosignificadodestasmensagens
équeo“LereEscrever” introduziu
estratégias no tratamento deste
idiomanoEnsinoFundamental.

LEITURA

2 Umadasestratégiaséoskim-
ming,queauxiliaacompreen-

der o texto globalmente. Outra é o
scanning, que provoca o aluno a
buscaralgunsindíciosqueoauxilia-
rãoachecareaampliarasantecipa-
çõesfeitas.Taisestratégiaspossibi-
litam dar visibilidade às marcas
queostextos trazemcomoaspala-
vras cognatas e a tipologia textual
ou,ainda,o layoutdapágina.

OBJETIVO

3 A atividade tem como base o
usodeumtextodemanualde

instruçõeseminglêsporqueestese
pauta pela objetividade na descri-
ção de procedimentos. Para sua

compreensão,tal tipodetextopre-
cisa,contudo,depistaslingüísticas
quepermitemaoleitoratribuirsen-
tido ao que está lendo. O objetivo
destaaulaéjustamentetrazerorien-
taçõesparaaleituradeummanual
deutilizaçãode softwaredeedição
de som, que facilita a instalação de
suportedigitalpara a produçãora-
diofônicanaescola.

Quanto às pistas lingüísticas,
chamamos a atenção, por exem-
plo,parao“tempo”eo“modo”co-
mooverboéutilizadonestetipode
texto. No caso, os manuais fazem
uso do modo imperativo, apóiam-
seemilustraçõesquedemonstram
osprocedimentosesãocarregados
depalavrascognatas,ouseja,pare-
cidas com as correspondentes em
português.

É preciso observar, também,
quetodaaleituratemumobjetivo.
Nocasodaleituradeummanual,o
objetivoécolocaralgoparafuncio-
nar.Sendoassim,é imprescindível
que o equipamento mencionado
nomanualfaçapartedesteproces-
so. Outro objeto importante é um
dicionário especializado, pois os
textostrazemvocabuláriotécnico.

Énestecontexto queaatividade
dehojepropõealeituradomanual

Audacity (www.audacity.
comwww), um software livre utili-
zadonoslaboratóriosdeinformáti-
ca da rede municipal de ensino de
São Paulo como ferramenta para
desenvolvimentopeloProjetoEdu-
comunicaçãonasOndasdoRádio.
Orecursopermiteagravaçãoeedi-
çãodoáudioemMP3ouWave,pos-
sibilitando, ainda, ao usuário, en-
viar seu projeto via e-mail, publi-
cando-oempáginasPodcast,nain-
ternet, ou utilizando-o na produ-
ção de apresentações em power-
point,facilitandosuadifusãonaRá-
dioEscolar.

ATIVIDADE

4 Parapromoveramelhorinte-
gração da língua inglesa em

atividadeseducomunicativasnaes-
cola,sugere-seaproduçãodeSpots
deprogramasderádiotendocomo
suporte,deumlado,algumadaspe-
ças clássicas de Shakespeare e, de
outro,ouso,pelosprópriosalunos,
de um software de edição de som.
Paratanto,oexercíciopretendeesti-
mularo acesso a manuais técnicos
em inglês, permitindo, assim, aos
estudantes que realizem, simulta-
neamente,exercíciosdecompreen-
sãodetextoedeexpressãooral.

NASALADEAULA

5 A 1ª etapa do trabalho é per-
guntar aos alunos se conhe-

cem as obras de Shakespeare. Em
seguida,dividaaclasseemgrupose
indique uma obra do dramaturgo
inglês para cada grupo. Enquanto
algunsmembrosdecadagruporea-
lizam as pesquisas, outros fazem a
leitura do manual em inglês para
tentar utilizar o software de edição
deáudio.Nestecaso,oprofessorde
informáticadaescolapoderápres-
tar assessoria aos alunos. Concluí-
da a pesquisa e dominados os co-
nhecimentossobreousodoAuda-
city, dá-se início ao planejamento
da produção radiofônica, a partir
dospressupostosdaeducomunica-
ção: elaboração coletiva da pauta,
distribuiçãodastarefasegestãode-
mocráticadosprocessos,avaliação
dosresultados.

Feitoo planejamento da produ-
ção, com a distribuição das tarefas
entre os alunos, passa-se à grava-
ção, contando, se necessário, com
o auxílio de professores ou alunos
daescolaquejádominamalingua-
gemradiofônica.Aofinaldagrava-
çãoomaterialdevesereditado,uti-
lizando-seefeitossonorosadequa-
dos.Otrabalhopoderásersalvoem

MP3 e ser publicado em página
Podcast, na internet, para que to-
dospossamouvir,ou,ainda,sergra-
vadosemCDparaserapresentado
emsaladeaula.Aprevisãodedura-
ção de trabalho vária entre 8 e 10
aulas.Havendonecessidade,ogru-
po pode contatar a Coordenação
Programa Nas Ondas do Rádio, da
redemunicipaldeeducaçãodeSão
Paulo (tel: 11-5080-5079/e-mail:
lcarloslima@prefeitura.sp.gov.br)

AVALIAÇÃO

6 O professor (teacher) poderá
avaliar: 1)fluência verbal na

compreensão dos textos integra-
dosàproduçãoradiofônicaeaqua-
lidadedoprojeto(trabalhoemequi-
pe,acriatividade,autilizaçãodere-
cursossonorosegestãodemocráti-
ca do processo); 2) o resultado do
trabalho poderá ser apresentado
aos próprios alunos para que eles
realizem suas avaliações, especial-
mente quanto ao fato de estarem
utilizando uma nova abordagem
para interagir com a cultura, num
planeta dominado pela língua in-
glesa e por tecnologias que facili-
tamosprocessosdacomunicação.
Consultoria educomunicativa:
AnaPaulaIgnácioeIzabelLeão
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