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DADOS DA ESCOLA

Centro Interescolar de Línguas 01 de São Sebastião

Endereço: Complexo  Educacional Zumbi dos Palmares, São Sebastião-DF.

CEP: Em processo de implantação

Telefone: 3901-5549

E-mail: cilsaosebastiao@edu.se.df.gov.br

APRESENTAÇÃO
A Proposta Pedagógica (PP) aqui apresentada é, ao mesmo tempo, a

documentação de um trabalho realizado ao longo da existência do Centro

Interescolar de Línguas de São Sebastião e a busca de uma identidade própria que

reflita e se adéque à realidade da comunidade de São Sebastião dentro dos limites

estabelecidos pelos regimentos que norteiam a prática educacional estadual e

nacional vigentes.

Tendo em vista toda a nova conjuntura de ensino exigido pelo período de

pandemia, em que novas modalidades de ensino se fizeram imprescindíveis,

sobretudo a readequação dos docentes diante do ensino remoto mediado pelas

tecnologias, fez-se ainda mais necessária a escuta ativa daqueles envolvidos no

processo de ensino/aprendizagem de nossa escola. Para tanto, foi disponibilizada a

proposta pedagógica para consulta e colaboração dos sujeitos envolvidos nesse

processo escolar. Foram apresentadas diversas sugestões, as quais foram

analisadas e compiladas neste documento.

O texto escrito neste documento é a síntese da discussão entre gestores,

professores, pais e alunos e da prática do trabalho realizado ao longo dos anos de

2016 a meados de 2021. Ele conta com um olhar atento para as diversas demandas

que um CIL, com poucos anos de experiência, exige, reservando-se o direito de

experimentar e contar com outras vivências na tentativa de estabelecer uma esc ola

de natureza especial de excelência, sem perder a sua individualidade ao cumprir o

seu papel social.

Esta proposta de trabalho é embasada nos novos modelos de política

educacional do país e do Distrito Federal, tendo por base a Constituição Federal do

Brasil, a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), a

Orientação Pedagógica para a elaboração do Projeto Político-Pedagógico e
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Organização da Coordenação Pedagógica nas Escolas (Documentos elaborados

pela SEDF-GDF em 2014), as Diretrizes de Avaliação Educacional 2014-2017 da

SEDF, o Regimento Interno das Escolas Públicas do Distrito Federal – 2009, os

Cadernos e Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento da Educação do DF

e a Lei orgânica do DF, a Base Nacional Comum Curricular (2018) e passa a ser

embasada também nas Diretrizes Pedagógicas dos Centros Interescolares de

Línguas (CILs),  publicadas em 2020.

A proposta apresentada pela gestão democrática almeja a formação integral

dos cidadãos, o exercício da cidadania e a valorização dos profissionais da

educação de forma humanizada. Ela visa ao ensino/aprendizagem de Línguas

Estrangeiras Modernas (LEM) de maneira qualitativa, que possibilite a ampliação do

universo cultural do estudante para que ele atue de modo crítico, efetivo e solidário

na sociedade globalizada em que está inserido.

O documento norteador das práticas pedagógicas do CIL de São Sebastião

traz em seu bojo a recente historicidade da criação deste Centro de Línguas bem

como da escola CEF Cerâmica São Paulo, instituição que abrigou o CIL até meados

de 2021. Ele traz, ainda, o diagnóstico da realidade da comunidade, a missão e a

função social da escola, os princípios orientadores para a prática pedagógica, os

objetivos, as concepções teóricas que fundamentam tais práticas, a organização do

trabalho pedagógico da instituição, as concepções, práticas e estratégias de

avaliação do processo de ensino-aprendizagem e o plano de ação estabelecido para

o biênio 2020-2021. Há também o comprometimento com o aperfeiçoamento dos

procedimentos pedagógicos por meio do diálogo e da reflexão com toda a

comunidade escolar.

Como esta Proposta Pedagógica foi sendo construída conjuntamente desde o

início do funcionamento do CIL de São Sebastião, e a equipe de trabalho preza por

um ambiente de trabalho acolhedor e tranquilo, em que os profissionais se sintam

participantes do processo de construção da identidade escolar, é sugerido que cada

profissional que aqui chegue leia esta Proposta Pedagógica (PP) para contribuir com

o processo de ensino/aprendizagem e para que suas ações sejam consonantes com

aquilo que a escola se propõe a fazer no âmbito das posturas, ações e propostas

pedagógicas aqui vigentes.
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HISTÓRICO DA ESCOLA
O Centro Interescolar de Línguas 01 (CIL) de São Sebastião situou-se,

inicialmente, à Rua 01 nº 101- Setor Tradicional de São Sebastião, anexo ao CEF

Cerâmica São Paulo. Foi criado a partir da publicação no DODF 250 de 31/12/2015

de acordo com a portaria 236 de 30/12/2015 e surgiu a partir da demanda dos

estudantes e moradores de São Sebastião. Em junho de 2021, foi entregue a nova

sede do CIL São Sebastião, a qual se situa no Complexo Educacional Zumbi dos

Palmares.

Ter um espaço onde os estudantes da rede regular de ensino pudessem

aprender uma língua estrangeira moderna (LEM) de maneira consistente, fluente,

gratuitamente, com qualidade e perto de casa era um anseio da comunidade.

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE
São Sebastião é uma região administrativa que possui uma população com

poder aquisitivo relativamente baixo, estruturada, principalmente, por pequenos

comércios e algumas áreas de produção agrícola familiar e, também, por provimento

de assalariados. Há, hoje, aproximadamente, 160 mil moradores e, segundo a

administração da cidade, 47% (quarenta e sete por cento) da população é formada

por jovens com menos de 20 anos. Essa realidade mostra a necessidade de se

ofertar possibilidades de aperfeiçoamento intelectual e profissional, além de

entretenimento, aos jovens; haja vista a falta de locais de cultura e de formação

técnica/acadêmica na cidade.

Antes da criação deste Centro Interescolar de Línguas, os estudantes que

conseguiam se matricular em um CIL precisavam se deslocar para outras regiões

administrativas, principalmente para o Plano Piloto. Muitos desses discentes

mantinham uma rotina desgastante devido ao deslocamento, perdendo muito tempo

e qualidade de vida, fatores que influenciavam negativamente no processo de

aprendizagem desses jovens. Desta forma, a criação desta Unidade Escolar veio

com o anseio de dirimir esses problemas e de agregar à cidade mais oportunidades

de conhecimento e, consequentemente, proporcionar a transformação do indivíduo e

da sociedade que aqui se encontram.
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FUNÇÃO SOCIAL
O CIL de São Sebastião foi criado no mesmo ano em que a Secretaria de

Educação, por meio da Lei 5536/ 2015, de autoria dos deputados Israel e Reginaldo

Veras, permitiu a destinação de vagas remanescentes para moradores da

comunidade. Portanto, esta Instituição já nasceu com a essência de servir toda a

comunidade e de fomentar a possibilidade de promoção cultural, social e econômica

aos moradores da cidade e de seu entorno, uma vez que se vive num contexto de

sociedade da comunicação e da informação, a qual requer, cada vez mais, dos

sujeitos, o domínio de idiomas para se inserirem no mundo acadêmico e do trabalho.

Como São Sebastião possui um déficit de escolas regulares, sobretudo as de

educação infantil e de ensino fundamental, não houve, inicialmente, a destinação de

um espaço próprio para sediar o Centro Interescolar de Línguas de São Sebastião.

Por isso, a esta unidade do CIL foi estabelecida dentro das dependências da escola

CEF Cerâmica São Paulo, fato que gerou grandes desafios para ambas as gestões.

A nova sede do CILSS foi entregue em junho de 2021, marco na história da escola,

haja vista que novos caminhos serão trilhados a partir de então.

A escola CEF Cerâmica São Paulo foi uma das primeiras a serem construídas

quando o espaço, agora urbano, ainda era uma agrovila e a economia girava em

torno das olarias aqui instaladas que produziam tijolos para a construção de Brasília.

Em virtude desse fato, a escola é antiga e pequena e, embora bem conservada,

nunca passou por uma grande reforma.

O principal ponto positivo de o CILSS ter sido alocado no espaço de outra

escola é que as salas de aula já estavam estruturadas com conjuntos de carteiras,

televisores e cabos de conexão, além de mesas e cadeiras para professores e

estudantes. Contudo, outros materiais necessários como aparelhos de som,

dicionários e computadores para funcionamento da parte administrativa do CILSS

foram conseguidos via Coordenação Regional de Ensino e por meio de doações.

Para atender à demanda do CILSS, a escola de origem, junto à sua gestão,

cedeu uma sala conjugada para o funcionamento da secretaria e da direção. É um

espaço aconchegante; entretanto, não atendia a todas as necessidades do Centro

de Línguas. Pela falta de sede própria e pelo fato de haver aulas regulares no turno

diurno no CEF Cerâmica São Paulo, apenas pôde ser oferecido ao corpo discente o

Currículo Específico, com duração de 03 (três) anos, no período noturno, para

estudantes a partir de 15 anos de idade e que cursassem o Ensino Médio.
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Assim, até o primeiro semestre letivo de 2021, o CILSS não pôde atender

toda a demanda da comunidade nem pôde receber os estudantes do Ensino

Fundamental para cursarem o Currículo Pleno, os quais precisavam se deslocar

para outras unidades, como as do Plano Piloto. Com a entrega da nova sede da

escola, essa realidade será mudada, tendo em vista a ampliação de vagas para o

Currículo Pleno  e o funcionamento da escola no período diurno.

A educação inclusiva mostra-se como um grande desafio em nossa escola,

ainda que recebamos estudantes com necessidades especiais e que façamos as

devidas adequações curriculares, não contamos com sala de recursos, o que

dificulta o exercício de um trabalho de excelência. Caso houvesse uma sala de

recursos seria possível atender todos os estudantes com necessidades especiais.

Devido à deficiência de recursos humanos que atuem na área, no momento a escola

não consegue oferecer atendimento a todos, como os estudantes surdos por

exemplo.

Outro grande desafio da Instituição sempre foi o fato de que muitos

estudantes residem em locais distantes da escola e que os pais não acham que seja

seguro os seus filhos se deslocarem de casa após determinado horário. Deriva

dessa situação também o fato de muitos jovens ainda optarem por estudar em outro

CIL durante o dia e a grande demanda de vagas para o horário das 19h, além um

considerável esvaziamento das turmas do horário das 20h30min, em que começa a

segunda aula da noite. Tal realidade pode, a partir da entrega da nova sede da

escola, ser mudada.

As aulas foram iniciadas no dia 14 de março de 2016 com formação de oito

turmas de espanhol e dezesseis turmas de inglês, todas de Específico 1 (E1), com

aproximadamente 480 alunos entre estudantes da rede regular de ensino e da

comunidade, ocupando seis salas de aula da escola Cerâmica São Paulo.

Já no primeiro semestre do ano de 2017, o Centro de Línguas ampliou suas

atividades em 25% (vinte e cinco por cento), oferecendo 04 turmas a mais do

Específico 1 do curso de inglês e incluindo o curso de francês, o qual contava com 4

turmas de Específico 1, totalizando 32 turmas e uma média de 530 alunos ativos.

Nos anos seguintes foram mantidas as 32 turmas nas mesmas configurações

do ano anterior, alterando-se apenas os níveis. Vale ressaltar que no final de 2018 o

primeiro ciclo de formação, iniciado em 2016, foi concluído. Em dezembro foi
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realizada a primeira formatura do CILSS. Ao total formaram-se 72 alunos, divididos

em 4 turmas de inglês e 2 turmas de espanhol.

Além deste desafio, com a formatura das primeiras turmas, surgiu uma nova

demanda dos alunos concluintes: a maioria deles mostrou interesse em prosseguir

com os estudos na instituição após a conclusão do curso específico, prática

estabelecida em outros centros de línguas que oferecem o currículo Pleno, chamada

de Continuidade de Estudos. Por não possuir ainda o currículo Pleno, tais

estudantes não podem dar continuidade a seus estudos após o término do nível E6,

a menos que sejam transferidos para outras unidades de CIL em que possam dar

continuidade aos seus estudos.

Tanto a demanda que recebemos todos os dias de pais que gostariam de

matricular seus filhos do Ensino Fundamental, quanto a demanda de continuidade

de estudos dos alunos concluintes do Curso Específico salientam o potencial que o

Centro de Línguas de São Sebastião tem para ser explorado e revela o interesse

crescente da comunidade em matricular-se na instituição, chegando a haver mais de

3300 inscritos para apenas 18 vagas remanescentes, referentes ao primeiro

semestre de 2020.

A crescente quantidade de inscrições para as poucas vagas dos cursos de

idiomas que se ofertam no CILSS reforça a sua função transformadora da sociedade

local, tendo em vista a tomada de consciência da comunidade de que um curso de

idiomas abre um leque de oportunidades para a formação integral do cidadão, seja

em aspectos acadêmicos, seja em aspectos profissionais, seja em aspectos

culturais. Graças às diversas unidades dos Centros Interescolares de Línguas,

cursar uma língua estrangeira deixou de ser um privilégio para as elites do Distrito

Federal.

MISSÃO
O sistema de Centros Interescolares de Línguas é uma criação da Secretaria

de Educação do Distrito Federal junto ao governo distrital, e possui natureza

especial, sendo assim, ofertados, de maneira complementar, cursos de línguas pela

SEDF e sendo facultativo para o estudante. Portanto, aquele que se dispõe a

estender o seu turno de aula e a se dedicar à aprendizagem de uma nova língua,

um ensino mais aprofundado do que o oferecido na escola regular; ou aquele que,

ao sair do trabalho, dedica-se a estar no CIL e a se qualificar melhor por meio da
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aquisição de um novo idioma precisa encontrar um ambiente preparado e de

qualidade que atenda às suas expectativas e necessidades.

Por isso, o CIL de São Sebastião busca ministrar um ensino de LEM - Língua

Estrangeira Moderna de qualidade, pautado nos aspectos das competências orais e

escritas, fundamentais na abordagem comunicativa, em cada língua ofertada. A

abordagem pedagógica aplicada visa desenvolver a autonomia dos discentes por

meio de uma formação holística enquanto seres humanos, capacitando-os para a

construção de conhecimentos cognitivos, culturais, sociais, políticos, dentre outros.

Visa, também, o desenvolvimento profissional dos estudantes, sobretudo as suas

relações interpessoais, com base no que sugere o Currículo em Movimento a partir

dos temas nele propostos.

São missões do CIL de São Sebastião capacitar o seu estudante plena e

qualitativamente de forma que ele saia preparado para as várias demandas de sua

vida, sejam acadêmicas, profissionais ou pessoais; permitir o seu crescimento

enquanto cidadãos e contribuir para a melhora significativa da realidade local e da

sociedade como um todo.

O CIL, portanto, busca cumprir o seu papel de promover um diferencial

positivo dentro da Secretaria de Educação do Distrito Federal, gerando

transformação do individual para o social, e do social para o individual, num ciclo de

constantes trocas e interseções.

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA PRÁTICA PEDAGÓGICA
Diariamente, ao nos relacionarmos com as pessoas, ao lermos um panfleto,

ao ouvirmos uma música, ao assistirmos a uma notícia ou a uma propaganda,

praticamos a interpretação de mundo, de texto, da intenção discursiva dos sujeitos

envolvidos na situação de comunicação e do contexto em que ocorre a produção do

texto, seja oral, escrito ou visual.

Dessa forma, a proposta do Centro Interescolar de Línguas de São Sebastião

é proporcionar aos estudantes desta instituição competências e habilidades para a

atuação no universo da Língua Estrangeira de forma autônoma e eficiente, a fim de

que eles consigam se comunicar de forma ativa na língua-alvo. Pensa-se no

professor como um incentivador da mudança da visão de aluno passivo que o

estudante desenvolveu ao longo dos anos sobre si mesmo para uma posição de

protagonista de sua aprendizagem. Pensa-se no aprendiz como o responsável pela
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transformação que se quer alcançar na sociedade, entendendo que sua posição de

sujeito ativo e consciente do seu papel faz toda diferença. Assim, o CILSS procura

despertar esta consciência transformadora no corpo discente e docente.

O trabalho em sala de aula tem de se adequar às necessidades dos

estudantes associadas às possibilidades e às realidades do professor e da escola. É

nesse universo que se pensa os estudantes, superando as dificuldades, aprendendo

com a prática e vivenciando situações que não os limitem no processo comunicativo,

mas que lhes permitam novas experiências e criações, novos aprendizados e

desenvolvimento pleno na aquisição da Segunda Língua.

A prática pedagógica do CIL de São Sebastião é fundamentada na reflexão

sobre os processos comunicativos na língua-alvo, na capacitação dos discentes

para tanto, de maneira que ambos, docentes e discentes, consigam traçar

significados na nova língua.

Esta prática é pautada no processo comunicativo, no desenvolvimento de

habilidades de fala como prescrevem os Parâmetros Curriculares Nacionais do

Ensino Médio para Língua Estrangeira (PCNs), sobretudo o Quadro Europeu

Comum de Referência (QECR), as Diretrizes Pedagógicas dos Centros

Interescolares de Línguas, a BNCC e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional que “tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo

para o exercício da cidadania” e, como princípio, a “vinculação entre a educação

escolar, o trabalho e as práticas sociais”, ou seja, o estudo da Língua Estrangeira

como conhecimento significativo e contextualizado, que faça parte do universo do

estudante. A abordagem pedagógica desta instituição preocupa-se mais com o

estudante enquanto agente verdadeiramente ativo no processo de aquisição da

Segunda Língua, de modo que tal aquisição aconteça de forma espontânea e

eficiente.

O objetivo central dessa abordagem é viabilizar o desenvolvimento das quatro

habilidades (ouvir, ler, falar e escrever), e levar o estudante a interagir e adquirir a

competência comunicativa na língua-alvo. Para D. Hymes (1971) a competência

comunicativa se relaciona com saber “quando falar, quando não, e de que falar, com

quem, quando, onde, em que forma”, ou seja, se trata da capacidade de formar

enunciados que não sejam só gramaticalmente corretos, mas também socialmente

apropriados. Por se tratar de um centro especializado ou escola de natureza

especial, cujo objetivo primordial consiste em oferecer, em caráter complementar no
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ensino de línguas, o CILSS desenvolve adequadamente a função de ministrar um

ensino de qualidade, privilegiando os aspectos da oralidade e da comunicação em

LEM.

Almeida Filho (1993) ressalva sobre a importância de uma postura

comunicativa que demande atitudes tais como:
1) atenção aos diferentes estilos de aprendizagem e às variáveis afetivas (como
ansiedade, inibições e empatia com os povos e a cultura da língua-alvo);
2) esclarecimento sobre o papel de apoio da língua materna na aprendizagem de
outras línguas;
3) apresentação de temas do universo do aluno, em forma de problematização e

ação dialógica focalizada no conteúdo dos textos;
4) criação de condições para a aprendizagem consciente das regularidades
linguísticas, especialmente quando o aluno solicita uma explicação;
5) aceitação de exercícios mecânicos de substituição que embasam o uso
comunicativo da língua;
6) o uso de uma terminologia acessível ao grupo.

O estudo de uma língua estrangeira permite ao estudante a ampliação de

seus horizontes e melhor capacitação para o mundo do trabalho, como também

preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em seu artigo 2º.

Diante disso, o ensino da língua estrangeira no CIL de São Sebastião transcende as

regras gramaticais, nomenclaturas e estruturas sintáticas. O ensino visa capacitar o

estudante a usar a língua-alvo como falante autônomo na interação comunicativa

com outros usuários desta língua, correspondendo à atual conjuntura globalizante

no âmbito do mercado de trabalho, haja vista que cada vez mais o domínio de uma

língua estrangeira é uma necessidade para melhor qualificação em termos

profissionais.

Ademais, as competências e habilidades trabalhadas abrangem o

conhecimento linguístico-comunicativo, o uso da língua de acordo com o contexto

social, o falar e escrever com coerência e coesão e o saber utilizar estratégias de

comunicação em caso de lacuna verbal.

OBJETIVOS

Objetivo Geral
O objetivo geral do CIL de São Sebastião é desenvolver a aprendizagem

significativa dos alunos num contexto de ensino de Línguas Estrangeiras Modernas

(LEM) por meio de uma série de conhecimentos que os levem à construção do

conhecimento por meio do acesso a outras culturas e à reflexão crítica acerca de
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sua identidade, seu papel na sociedade e no mundo e que eles adquiram a

possibilidade de promover mudanças sobre si e sobre seu espaço, tornando-se

cidadãos plenos a fim de  contribuir com o meio em que se encontram inseridos.

Também é objetivo geral proporcionar a formação continuada dos servidores

e a valorização dos profissionais da educação para que eles possam levar o

discente a alcançar sua proficiência oral e escrita, auditiva e de compreensão leitora.

O reforço à valorização dos profissionais, garantindo-lhes o direito ao

aperfeiçoamento profissional permanente, significa “valorizar a experiência e o

conhecimento que os professores têm a partir da sua prática pedagógica” (VEIGA;

CARVALHO, 1994, p. 51).

Objetiva-se ainda promover a valorização desta Unidade, bem como ampliar

e fortalecer a instituição de ensino complementar de línguas na cidade de São

Sebastião. Com a iminente aquisição de uma sede própria, a oferta de vagas será

ampliada e haverá, certamente, maior fortalecimento do CILSS.

Objetivos Específicos
● Proporcionar a interação dos envolvidos na aprendizagem da língua

estudada por meio de ambiente adequado;

● Oferecer o ensino complementar de LEM aos alunos da rede pública

de ensino do DF e disponibilizar o acesso aos cursos à comunidade,

segundo a norma;

● Promover o intercâmbio cultural de diversas línguas por meio de

projetos específicos;

● Refletir sobre os resultados de avaliação e buscar as melhores

metodologias avaliativas dentro da realidade desta instituição;

● Proporcionar as habilidades linguísticas fundamentais- ouvir, falar, ler e

escrever – em uma língua estrangeira;

● Desenvolver a habilidade de comunicação em LEM em situações reais

da vida cotidiana;

● Estabelecer diálogos abertos com a comunidade escolar e estreitar

relações com pais e comunidade externa por meio de projetos e

reuniões pedagógicas;

● Buscar a criação de atendimento educacional especializado para

alunos com demandas específicas;
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● Fornecer subsídios técnicos, administrativos e pedagógicos para que a

comunidade escolar tenha condições de exercer seu papel dentro

desta Unidade Escolar (UE);

● Valorizar a formação continuada dos diversos servidores desta UE por

meio de cursos, debates e palestras;

● Gerenciar com responsabilidade os recursos do Caixa Escolar de

acordo com as prioridades indispensáveis para a qualidade do trabalho

da instituição na compra de bens e materiais.

CONCEPÇÕES TEÓRICAS
As concepções Teóricas do CIL de São Sebastião são pautadas no Projeto

Político Pedagógico Carlos Mota e se baseiam nos temas: cidadania, diversidade e

sustentabilidade humana como eixos centrais da atividade pedagógica, bem como

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB),nos Parâmetros

Curriculares Nacionais (PCNs), no Currículo em Movimento, no que preconiza a

BNCC, na Lei de Gestão Democrática (Regulamentada pela Lei nº 4.751, de 07 de

fevereiro de 2012), no Plano Distrital de Educação do DF(PDE), de acordo com suas

metas estabelecidas, além da Carta Magna (Constituição Federal de 1988) e das

demais portarias e diretrizes que regem a educação nacional e distrital.

O Projeto Político Pedagógico Carlos Mota, publicado pela SEEDF em 2011,

é um documento norteador de ações dentro da escola, construído coletivamente. O

documento traz, além de diretrizes pedagógicas e operacionais, a concepção de

educação comprometida com a formação integral do educando e com a

sustentabilidade. Ele também mostra a atual estrutura administrativa e pedagógica

da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, suas instâncias e setores

e a forma como eles são divididos e compreende o aluno como um ser social amplo

e dotado de possibilidades de transformação e visa a promoção da cidadania dentro

das escolas por meio de uma educação integral.

O Currículo em Movimento, documento basilar dos conteúdos, das

competências e habilidades e dos eixos temáticos que vigoram na rede estadual de

ensino, tem como proposta a ampliação de tempos e espaços e a consolidação da

visão da integralidade da educação no DF, cuja proposta de educação é pautada

numa educação diferenciada, por meio de uma perspectiva democrática e centrada
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nas diferenças dos discentes. Ele se estrutura em quatros eixos norteadores, a

saber: Cidadania, Educação em e para os Direitos Humanos, Educação para a

Diversidade, Educação para a Sustentabilidade.

O CIL de São Sebastião também traz em sua concepção os princípios da Lei

da Gestão Democrática que prima pela participação do cidadão e da comunidade

escolar. A Proposta Pedagógica não deve ser vista apenas como um instrumento

burocrático, ultrapassando, assim, a simples exigência técnico-burocrática legal. Ele

é a espinha dorsal da autonomia das escolas uma vez que, sendo fruto da ação

coletiva da comunidade escolar, em geral, define o exercício dessa autonomia. Para

Veiga (1995) a Proposta Pedagógica é construída e vivenciada em todos os

momentos, pelos alunos, pais professores e toda comunidade escolar envolvida. A

família e a comunidade escolar (gestores, professores, servidores, organizações

sociais e até a vizinhança) passam a ser ouvidos e a participarem das

responsabilidades da escola. Dessa forma, todos eles tornam-se cidadãos atuantes

nas decisões relativas ao processo ensino aprendizagem por meio de assembleias

escolares, da construção coletiva da Proposta Pedagógica e também por intermédio

do Conselho Escolar.

A Proposta Pedagógica do CILSS é um documento construído coletivamente,

de forma autônoma, afetiva, reflexiva e contínua, envolvendo a participação de todos

os segmentos da escola; fruto, portanto de reflexão e investigação coletivas. Nesta

unidade escolar, assim como cita Veiga (1995, p. 14): busca-se incluir nos trabalhos

pedagógicos a relação com o contexto social imediato, procurando preservar a visão

da totalidade e o contexto real da nossa comunidade escolar. Ele não é apenas um

acumulado de papéis que só servem como provas burocráticas, mas sim como

plano de atividades eficazes e eficientes de atividades que trazem, na prática,

resultados positivos e verídicos.

Esta unidade escolar acredita na consonância entre as leis educacionais e

suas aplicações em sala de aula, sendo uma ponte entre estas duas pontas.

Assim,procura assegurar as orientações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação,

das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, da Lei da Gestão

Democrática (Regulamentada pela Lei nº 4.751, de 07 de fevereiro de 2012, que

trata do Sistema de Ensino e da gestão democrática da Rede Pública de Ensino do

Distrito Federal, conforme disposto no art. 206, VI, da Constituição Federal, no art.

222 da Lei Orgânica do Distrito Federal e nos Arts. 3º e 14 da Lei nº 9.394, de 20 de
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dezembro de 1996), em que o exercício profissional é baseado em quatro

dimensões: 1)a docência;2)a atuação na organização e na gestão da escola;3)a

produção de conhecimento pedagógico e 4)a formação do cidadão.

Portanto, busca por meio de concepções e ações expostas neste documento,

alcançar essas dimensões a fim de cumprir seu papel perante a sociedade ao

estabelecer a competência comunicativa do aprendiz/falante da língua estrangeira

adquirida.

Nosso trabalho também se baseia no Quadro Comum Europeu de Referência

para o ensino de línguas (QCER), que é um padrão internacionalmente reconhecido

para descrever a proficiência em um idioma. É uma forma de descrever as

habilidades e competências do falante(o nível de fala e de entendimento de uma

língua estrangeira), que divide o conhecimento dos alunos em três categorias, cada

uma com duas subdivisões: A1, A2, B1, B2, C1 e C2.

Assim, o foco do ensino de línguas é comunicativo. O estudante é estimulado

a se comunicar por meio de diversas ações pedagógicas e na busca de aulas

dinâmicas e diferenciadas que não se pautem apenas ou prioritariamente em

concepções estruturalistas. Antes, entende a importância da Abordagem

Comunicativa que visa a formação do discente enquanto um falante fluente e cujo

processo de aprendizagem está centrado no próprio aluno. Ou seja, o professor é o

facilitador do processo de aquisição da Língua alvo, onde o aluno é o centro nesse

processo de aprendizagem. O professor estimula e norteia a comunicação dentro da

sala de aula.

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO
A distribuição de turmas e cargas no CILSS segue o estabelecido na Portaria

de Distribuição de carga publicada anualmente.

O funcionamento do CIL São Sebastião difere das escolas regulares em

alguns aspectos:

● O currículo, as avaliações e o trabalho pedagógico são organizados

semestralmente;

● É regido por calendário específico dos Centros de Línguas do DF

autorizado pela SEEDF;
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● Oferece apenas o Curso Específico, voltado para os alunos do ensino

médio.

O atendimento aos alunos se dá da seguinte maneira: duas aulas de 1h20

minutos, duas vezes por semana, em dias alternados. Cada turma é formada por, no

mínimo, 14 e, no máximo, 18 alunos.

A Equipe Gestora e o corpo docente trabalham em conjunto, a favor de um

planejamento pedagógico sistemático, coletivo e cooperativo, em consonância com

a proposta curricular da escola e com base nos avanços e nas necessidades

individuais dos alunos. Para o alcance de seus objetivos, a escola oferece um

trabalho cotidiano pautado, principalmente, nos seguintes serviços/ações para o

funcionamento pleno da escola:

1. Carteirinha
Como nossa comunidade estudantil é composta por alunos de diversas

faixas etárias, é exigido que todos os alunos apresentem a carteirinha estudantil

com foto ao adentrarem o ambiente escolar. A primeira via desta carteira é fornecida

gratuitamente ao aluno que precisa entregar uma foto 3x4 atualizada à secretaria.

Quando o aluno esquece o documento, tem o seu nome registrado no sistema da

secretaria da escola. Na terceira ocorrência, o discente assina uma advertência

formal escrita e, caso seja menor de idade, os pais são avisados via telefonema e/ou

e-mail.

2. Atrasos
As aulas do Centro Interescolar de Línguas de São Sebastião são iniciadas

às 19h e às 20h30. A tolerância de atrasos é de quinze (15) minutos. Decorrido esse

tempo, para que o aluno possa assistir a aula daquele dia, é necessário se justificar

junto à coordenação/direção que lhe dará uma autorização para ser entregue ao

professor, além disso, o aluno tem o seu nome registrado no sistema. Na terceira

ocorrência, o discente assina uma advertência formal escrita e, caso seja menor de

idade, os pais são avisados via telefonema e/ou e-mail.
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3. Faltas Justificadas
O aluno que se ausentar das aulas e possuir um documento de justificativa

(Atestado Médico, Declaração de Trabalho em regime de escala/viagem a trabalho

ou Declaração Escolar), deverá encaminhá-lo à secretaria da escola no prazo

máximo de 5 (cinco) dias letivos (ou úteis). Passado esse prazo, o documento perde

o valor legal. Alunos que tiverem atestados médicos superiores a 5 (cinco) dias,

deverão entregar o documento preferencialmente ainda dentro do prazo de licença o

mais rapidamente possível à secretaria para que possa receber atividades a serem

realizadas em casa para evitar o comprometimento do aprendizado e das notas

bimestrais.

4. Teste de Nivelamento
O CIL de São Sebastião promove testes de nivelamento constituídos de

testes orais e escritos realizados de acordo com cronograma específico por meio de

uma banca de professores. O estudante deverá ser indicado pelo professor e

realizar o teste em até 30 (trinta) dias após o início do semestre. O nivelamento só

poderá ser feito no semestre inicial do aluno e este só será transferido de nível

mediante a vaga no nível verificado pelo nivelamento. O aluno que for contemplado

com dupla opção de idioma não faz jus ao teste de nivelamento.

5. Pedido de Dupla Opção de Idioma
O aluno do CIL faz jus ao direito de estudar um outro idioma antes da

conclusão de sua opção inicial, sempre de acordo com a disponibilidade de vagas,

podendo cursar os dois idiomas distintos na mesma instituição, desde que atenda os

seguintes critérios:

● Ter concluído o primeiro ciclo, no caso o terceiro (3º) semestre do seu

primeiro curso;

● Ter obtido a média aritmética mínima de sete (7) pontos nos 3 últimos

semestres para concorrer a uma vaga para cursar a outra língua.

Em situações de empate, prevalecerão as maiores notas e, caso o empate

persista, alguns aspectos da vida pregressa do aluno serão avaliados como faltas,

atrasos, participação nos eventos, dentre outros. Vale salientar que essa opção de

2º idioma está condicionada, também, à disponibilidade de vagas.

18



6. Projetos
A cada semestre, a escola propõe pelo menos um projeto para todas as LEM,

por acreditar na importância dessa prática pedagógica.Dentre eles destaca-se:

● Encontro de Culturas, em que os alunos de uma mesma turma

ou de turmas diferentes podem trocar conhecimentos culturais

distintos a partir de determinados conteúdos estudados no

semestre.

● Halloween / Día de Los Muertos, momento de diversão em que

os alunos aprendem, de maneira descontraída sobre a cultura

do Halloween difundida nos Estados Unidos e do Dia dos

Mortos no México;

● Palestras Educativas e/ou motivacionais para estimular os

alunos a partir de temas cotidianos, como, por exemplo, a

palestra sobre ética com Luiz Amorim.

● Encontro das turmas com falantes nativos, como, por exemplo,

a Charla Chilena;

● Passeios a restaurantes e embaixadas dentre outros;

● Peças teatrais na língua alvo;

● Dia da ação de Graças - momento em que toda a comunidade

do CIL se reúne para agradecer e comungar um lanche

partilhado entre todos os alunos, professores e direção da

escola.

Os projetos acima citados já fazem parte do DNA do CIL e são executados

anualmente. Atualmente o Halloween/ Día de Los Muertos é realizado em apenas

um dia da semana e todos os alunos podem participar.

Além desses projetos já institucionalizados, alguns projetos paralelos também

são desenvolvidos e outros estão sendo estruturados, tais como:

● Aulas de conversação em ambiente externo: encontros fora do

ambiente escolar para conversação sobre temas atuais.
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● Show de talentos: momento em que os alunos apresentam

performances artísticas como dança, circo, música, dentre

outros.

● Conversas culturais com nativos das línguas estrangeiras

estudadas.

● Projeto Oral proposto pelos professores ao final de cada

bimestre.

7. Monitoria
Há um grupo de monitores que podem ser acionados para auxiliar no

aprendizado dos alunos interessados. Esses monitores são alunos de níveis mais

avançados que se dispõem a ajudar os alunos com dificuldades ou para praticar

momentos de conversação entre os discentes a fim de praticarem a língua.

8. Coordenação
Cada professor ministra duas aulas no turno (das 19h às 21h50min). Às

segundas, terças e quartas, os docentes permanecem na escola em coordenação

pedagógica de 21h50min às 22h:50min e às sextas-feiras eles fazem uso da

coordenação pedagógica externa, como preconiza a lei.

9. Autoavaliação
Um dos objetivos do nosso Centro de Línguas é proporcionar autonomia aos

nossos alunos. Um dos instrumentos utilizados para o desenvolvimento dessa

habilidade é a autoavaliação, feita no meio do semestre para que o aluno reflita

sobre sua condição de aprendizagem, mostrando seus pontos positivos e seus

déficits em relação aos conteúdos, às competências e às habilidades. A

autoavaliação também norteia o professor na condução do seu trabalho em sala de

aula e abre margem para que o docente convide os alunos a participarem dos

grupos de monitoria e do Projeto Interventivo.

Durante as autoavaliações que foram realizadas com os alunos até o último

semestre (2019) e ainda com a realização do Planejamento Pedagógico com a

Comunidade Escolar do dia 27/03/2019, notou-se a participação ativa dos discentes

no processo, expondo pontos de vista, revelando críticas, análises, anseios,

sugestões e ratificando os caminhos que esta Unidade Escolar se propôs a trilhar
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durante seus primeiros anos de existência. Foram diversas as contribuições e

análises surgidas a partir da análise crítica deste instrumento institucional que

corrobora para a melhoria dos processos educativos da nossa escola.

10.Avaliação Substitutiva
O aluno que perder as avaliações formais previamente agendadas só terá

direito de fazer a segunda chamada caso possua atestado médico ou declaração

emitida por instituição comprovando o impedimento da presença do discente no dia

estabelecido. A segunda chamada será em dia extra ao curso e será marcada o

mais próximo possível, de preferência com no máximo uma (1) semana de lapso

temporal.

11. Recuperação Contínua
O CIL de São Sebastião prevê a recuperação contínua aos alunos frequentes

que apresentem dificuldade de aprendizagem (dúvidas pontuais em relação ao

conteúdo estudado), mediante convite do professor ou a partir da necessidade do

próprio aluno. Dessa forma, a escola disponibiliza, ao longo do semestre, em horário

diferente das aulas regulares, atendimento para esclarecimento de dúvidas, bem

como atende às especificidades do aluno no desenvolvimento das atividades em

sala de aula.

12.Busca ativa de estudantes
Diante do atual contexto de pandemia e de ensino remoto mediado por

tecnologias, a busca ativa de estudantes se fez fundamental neste momento. Foi

criada uma comissão para este fim, a qual é composta pela vice-direção, por um

professor que atua no apoio de direção, por um estudantes e por um professor que

atua em regência, além da participação indireta de todos os professores que atuam

em regência, visto que têm um contato mais próximo e efetivo com os estudantes.

O trabalho de busca ativa de estudantes se dá da seguinte forma: os

professores regentes sinalizam a comissão sobre os estudantes que não acessaram

a plataforma e aqueles que estão faltosos. Para os estudantes que não acessaram a

plataforma, a comissão traça várias estratégias como ligações telefônicas e envio

de mensagens via WhatsApp, envio de e-mail e, até mesmo, envio de

correspondência via correio. Para os estudantes faltosos, as estratégias começam
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pelas mensagens na plataforma e pelas mensagens via WhatsApp, enviadas pelos

próprios professores, haja vista que cada turma tem um grupo específico formado

pelos estudantes e pelo professor. Diante do insucesso de contato, passa-se a

demanda à comissão de busca ativa de estudantes para outras providências mais

efetivas.

13. Conselho de classe
Após a realização de todo o processo avaliativo de cada bimestre, realiza-se

um conselho de classe com o professor regente, equipe gestora, coordenação e

supervisão, a fim de avaliar a situação de cada estudante e de cada turma. Há o

preenchimento de um formulário em que são relatados os aspectos gerais da turma,

suas dificuldades, suas potencialidades e seus estudantes destaques. Em seguida,

analisa-se a situação de cada estudante em particular. Além disso, também são

registradas as estratégias utilizadas para um melhor acompanhamento dos

estudantes.

14. Formação Continuada da Equipe
A escola entende e acolhe as necessidades do grupo docente e busca

sempre oferecer formação continuada à equipe pedagógica, mas promover

encontros com agentes externos têm sido uma tarefa difícil por conta de barreiras

como a localidade e o horário do curso (apenas noturno). Por isso, há dificuldades

em se trazer cursos de qualificação de fora da escola. Por esta razão, algumas

coordenações pedagógicas gerais são utilizadas para a formação continuada, por

meio de troca de experiências pedagógicas, debates, leituras de documentos,

minicursos, vídeo-aulas, estudo de artigos acadêmicos, dentre outros.

Como forma de incentivo à formação continuada, constantemente são

divulgados à equipe docente cursos desenvolvidos por embaixadas, EAPE, institutos

de línguas estrangeiras como Aliança Francesa, Instituto Cervantes, Casa Thomas

Jefferson, por exemplo, além dos cursos divulgados pela CRE.

No momento em que se vive, em que as videoconferências se fazem como

um recurso de realização do trabalho remoto, a oferta de formação continuada

fez-se mais fácil, pois muitos cursos ofertados pelos institutos citados são realizados

de forma remota, além disso é possível convidar formadores para as nossas

capacitações, ocorridas em nossas coordenações gerais.
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15. Recursos Humanos
O CIL São Sebastião conta com professores com carga horária de 20h

noturno ou 20h diurno em outra escola e 20h noturno aqui, em sua grande maioria,

professores temporários. Contamos hoje com apenas três professores efetivos,

sendo um deles professor readaptado que atua como apoio pedagógico, outro como

coordenador e a terceira como supervisora. A falta de professores efetivos acarreta

interrupção da aplicação da Proposta Pedagógica por conta da rotatividade no

trabalho. Em nossa escola inexistem profissionais que atuem junto aos estudantes

com necessidades especiais, o que dificulta a educação inclusiva.

É uma exigência do CIL que os docentes tenham competência linguística e

pedagógica, bem como responsabilidade e compromisso para com os alunos.

Busca-se verificar essa competência linguístico-comunicativa através de entrevista

feita na LEM por uma banca examinadora na qual os professores têm que ministrar

uma aula na LEM, a fim de que sua proficiência/aptidão seja avaliada. Tanto os

professores temporários quanto os efetivos precisam passar por essa banca antes

de atuarem em qualquer CIL da Secretaria de Educação do DF.

16. Recursos Físicos e Didáticos
Por funcionar nas dependências do CEF Cerâmica São Paulo, temos que

compartilhar uma série de itens. Dentre eles destacamos:

● A rede elétrica e os sinais de internet são os mesmos;

● Não contamos com agente de portaria durante todo o turno, apenas nos

momentos iniciais quando o agente a escola nos presta esse serviço;

● As TVs existentes nas salas de aula pertencem ao CEF Cerâmica São

Paulo.

As salas de aula que ocupamos já contavam com televisão, DVD, quadro

branco, quadro para avisos, o que foi fundamental para o início das atividades do

CIL, que só pôde funcionar graças a esses equipamentos terem sido

disponibilizados para a escola.

Não contamos com sala de recursos, mas buscamos atender as

necessidades de nossos alunos que apresentam limitações por meio de adequações

que se fazem necessárias.
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Também não contamos com o serviço do SOE. Portanto, a própria equipe

gestora e/ou coordenação, quando possível, realiza parte desse trabalho, mas não

consegue suprir toda a necessidade.

A iluminação dentro da escola, principalmente nas salas de aula, precisa ser

trocada com frequência e a parte externa, nos arredores da escola, era muito escura

quando iniciamos nossas atividades no noturno. No momento conseguimos a

substituição de inúmeras lâmpadas e agora o espaço está bem iluminado.

17. Recursos Financeiros
O CIL São Sebastião possui apenas o Caixa Escolar que é o órgão

responsável por administrar os recursos advindos do PDAF. Não há APAM ainda.

18. Secretaria
Buscando atender à comunidade, a secretaria funciona de segunda à

quinta-feira de 14h às 21h30min. Na sexta-feira não há atendimento externo, apenas

expediente interno. Dentro do possível, também procuramos atender as demandas

virtualmente por meio das redes sociais e de nosso endereço eletrônico

CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO
Durante todo o ano de 2016, pela falta tanto de coordenadores quanto de

supervisores, todo o trabalho pedagógico ficou a cargo da Direção juntamente com a

equipe de professores. A partir do ano de 2017, com a presença de um

coordenador, o trabalho pedagógico da escola passou a ser feito pela Coordenação,

pela Direção e pela equipe de professores, desde a elaboração do syllabus

(planejamento semestral) à elaboração de exercícios e sugestões de questões para

as avaliações que são comuns e utilizadas por todos os alunos de um mesmo nível

de cada LEM. A coordenação/direção assiste às aulas dos professores para dar-lhes

um retorno acerca de suas práticas pedagógicas.

Promove-se também um intercâmbio de experiências entre os professores

das três Línguas Estrangeiras Modernas aqui ministradas, buscando assim uma

integração de práticas pedagógicas. Os planos de trabalho dos professores são

analisados a fim de verificar se objetivos e conteúdos estão alinhados com a

proposta pedagógica da escola, além de buscar a sua construção coletiva.
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O syllabus é elaborado para cada um dos idiomas e níveis separadamente,

buscando contemplar as quatro habilidades (ouvir, falar, ler e escrever), os dias

letivos, as avaliações, as tarefas e os projetos propostos para o semestre, bem

como as unidades do livro didático (o qual serve de guia para o professor, não sendo

o único recurso utilizado).Tudo isso deve constar nesse documento norteador da

prática pedagógica, pois ele é comum a todos os professores ministrantes da

mesma língua estrangeira e mesmo nível de aprendizagem. Da mesma forma que o

syllabus é único para cada nível, as avaliações formais, quando realizadas, são as

mesmas para todos os professores de um mesmo nível de ensino, não havendo

diferenciações por professor e/ou por turma.

O rendimento do aluno é mensurado continuamente e os resultados

bimestrais são apresentados aos pais/responsáveis em reunião de pais e mestres,

sempre após as avaliações de cada bimestre. Os alunos que solicitarem à secretaria

terão seus boletins impressos.

Aqui se preza pela avaliação formativa em que todos os processos diários

são importantes e valorizados, por isso compõem a avaliação final do aluno. Desta

forma, as avaliações somativas, como provas individuais bimestrais, têm um peso

menor do que as avaliações contínuas pautadas nas quatro habilidades: falar, ouvir

ler e escrever, sendo que o principal objetivo é formar alunos competentes na língua

alvo e que sejam falantes fluentes e dominem aspectos socioculturais da língua em

estudo.

O processo avaliativo formativo do aluno leva em consideração seu contexto,

seu conhecimento construído, seja em sala de aula ou fora dela. Ainda como

carácter de avaliação contínua e processual, o olhar observador do professor

consiste em algo de extrema importância para detectar progressos e eventuais

dificuldades dos alunos.

A respeito da contribuição da avaliação formativa, para o desenvolvimento do

processo ensino-aprendizagem, Esteban (2004) faz considerações:

Avaliar o aluno deixa de significar fazer um julgamento sobre a sua

aprendizagem, para servir como momento capaz de revelar o que o aluno já

sabe os caminhos que percorreu para alcançar o conhecimento

demonstrado, seu processo de construção do conhecimento, o que o aluno

não sabe e o caminho que deve percorrer para vir, a saber, o que é

potencialmente revelado em seu processo, suas possibilidades de avanço e
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suas necessidades para a superação, sempre transitória, do não saber,

possa ocorrer. (p.19)

A avaliação formativa se baseia no contexto de que o conhecimento está

numa constante construção e ele deve conduzir a ação educativa. E,para que haja

êxito,deve contar com a participação do professor e do aluno dividindo

responsabilidades e compartilhando saberes.

Cabe ressaltar que no CIL de São Sebastião há sempre análise e reflexão dos

processos avaliativos que o grupo se propõe a fazer durante as coordenações. Não

há uma única forma estipulada e consagrada. Sempre que possível, há

ressignificação do processo de modo a atender às necessidades dos educandos e

dos professores:
Avaliação é inerente e imprescindível, durante todo processo educativo

que se realize em um constante trabalho de ação-reflexão, porque educar

é fazer ato de sujeito, é problematizar o mundo em que vivemos para

superar as contradições, comprometendo-se com esse mundo para

recriá-lo constantemente. (Gadotti, 1984, p. 90)

Essa é a abordagem que se assemelha aos ideais buscados por esta

instituição cujo foco está no aprendizado efetivo do aluno por meio de um ensino

dinâmico e de busca de avaliações que contemplem essa concepção.

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
A organização curricular segue o estabelecido no Regimento das Escolas

Públicas do DF, elaborado em 2009 e que modela todos os Centros de Línguas do

DF.

A saber, das características do Centro de Línguas de São Sebastião: Cursos

de Espanhol, Inglês e Francês. Modalidade: Curso Específico. Duração de 03 anos,

divididos em seis semestres, sendo E1, E2, E3, E4, E5 e E6.

O Curso Específico é voltado para alunos do Ensino Médio de maneira não

tributária. Qualquer aluno da Rede Pública de Ensino do DF, desde que atenda a

essas especificações, pode concorrer às vagas no início de cada semestre em data

pré-estabelecida pela Secretaria de Educação, comum a todos os CILs. As vagas

são reguladas a partir da demanda / histórico do semestre anterior. O Curso

Específico tem como objetivo preparar o estudante do Ensino Médio para
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comunicar-se com proficiência na LEM, - garantindo-lhe a possibilidade de

exercer sua cidadania, ao oferecer condições para sua inserção no mercado de

trabalho ao promover sua capacidade comunicativa, por meio da ênfase na

produção oral e na utilização de tecnologias, e para a execução bem

sucedida de exames, como PAS, ENEM, vestibular, concursos, testes

de proficiência em língua estrangeira, entre outros que lhe garantam ascensão.

Todos os cursos adotam o livro como recurso didático para as aulas e devem

ser adquiridos pelos alunos ao ingressarem no curso. São trabalhadas de 3 a 5

unidades do livro por semestre.

DESAFIOS IMPOSTOS FRENTE À PANDEMIA
Os principais problemas identificados ao longo desse tempo de ensino remoto

foram a pouca familiaridade com a tecnologia demonstrada pelos atores envolvidos

no processo de ensino aprendizagem, bem como a precariedade de acesso à

internet por parte de muitos alunos e até de professores, devido à localidade onde

residem.

De um momento para o outro todos se viram necessitados de se apropriar,

minimamente que seja, da tecnologia; precisaram de acesso quase ininterrupto à

internet até para fazerem contato com as unidades escolares via e-mail ou via redes

sociais. E a desigualdade de oportunidade e dificuldade de acesso ao mundo virtual

que sempre existiu se fez presente de forma latente. A fim de minimizar tal situação,

a escola se coloca à disposição tanto para alunos quanto para professores

utilizarem seus espaços para utilização de equipamentos e sinal de internet. Porém,

em momento de isolamento social, eles acabam optando por não irem à escola

presencialmente, ficando a cargo de cada um contornar a situação da melhor

maneira possível.

Como ficaram as aulas nesse contexto da pandemia
Para esse momento de ensino remoto mediado pela tecnologia imposto pela

pandemia da COVID 19, nossa escola está fazendo a busca ativa dos alunos com o

intuito de minimizar as desistências e o desânimo dos estudantes. São vários os

fatores que levam os alunos a não participarem das aulas na plataforma Google

Sala de Aula, desde a falta de acesso à internet, passando por falta de

equipamentos que permitam esse acesso (como computadores ou celulares) pela
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dificuldade de organização do espaço de casa e do tempo para a execução das

atividades e até pela falta de adaptação ao ensino remoto em si.

Foi oferecida ao estudante a opção de receber atividades impressas também,

mas um número mínimo fez essa opção por perceber as vantagens de se participar

das aulas pela plataforma. Assim sendo, nossa equipe se mobiliza para manter os

estudantes ativos e participando das atividades. Nossa Comissão Local faz a busca

ativa aos estudantes ligando para todos os que ainda não estão participando das

aulas. Contamos também com grupos de whatsapp criados por cada turma

juntamente com seu professor, e a equipe gestora possui, à parte, grupos de

whatsapp com representantes das 32 turmas ativas na escola para fins de

informações, comunicados, solicitações e atendimento em caso de dúvidas.

O trabalho pedagógico no CILSS é pautado no desenvolvimento das quatro

habilidades – compreensão e produção oral, compreensão e produção escrita (ouvir,

falar, ler e escrever). Nesse contexto de ensino remoto as habilidades que lidam

com a oralidade acabam ficando muito prejudicadas. No ensino presencial alunos e

professores interagem na língua alvo o tempo todo e nesse momento de ensino

mediado pela tecnologia os alunos que não tiverem acesso às aulas síncronas (no

mesmo horário das aulas presenciais) pela plataforma nem dispuserem de acesso

pelo menos ao whatsapp para envio e recebimento de áudios, podem ter o

desenvolvimento dessa habilidade de oralidade comprometida.

No processo de ensino-aprendizagem de línguas, há que se propor situações

de uso real da língua para promover a comunicação dos alunos com seus pares e

professores, para que a oralidade seja incentivada e privilegiada.

Para que isso ocorra, o professor deverá buscar meios de interação com os

estudantes, seja através do Google Meet, chat, Zoom, live no YouTube, WhatsApp

ou qualquer outra forma de contato com os estudantes que permita o trabalho e

desenvolvimento da oralidade.

Em um contexto de ensino mediado por tecnologias em que a plataforma Google

Sala de Aula está sendo usada para a postagem de conteúdos e atividades, o ideal

é que o professor utilize os momentos das aulas síncronas para a apresentação de

novos conteúdos, correção de atividades, e para fornecer feedback sobre as

atividades propostas.

É importante que o professor forneça pelo menos um encontro síncrono com

cada turma ao longo da semana com duração máxima de 60 minutos cada e que ele
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esteja disponível para interação com os alunos via plataforma, sempre respeitando

seu horário de regência.

O contato do professor com os estudantes, especialmente no momento de

acolhimento, é essencial para a sua noção de pertencimento como parte integrante

do ambiente escolar, mesmo que de forma virtual. Nossos professores fornecem aos

estudantes dicas de estudo, sites, aplicativos e outras ferramentas com o intuito de

ampliar o alcance do estudante a materiais e formas de estudo que vão além do

contato nas salas de aula, incentivando a sua autonomia e seu papel de

protagonistas nesse processo de aprendizagem de línguas.

Propostas de ações para auxílio aos estudantes
● Projeto de monitoria virtual – os professores indicam alunos que se destacam

pela facilidade com o idioma para darem um reforço virtual para os colegas

que necessitam de auxílio.

● Projeto interventivo virtual (para recuperação processual) - os professores

podem oferecer em seu horário de coordenação um acompanhamento aos

estudantes que manifestam dificuldade com a língua estudada.

● Diminuição dos conteúdos programáticos a serem trabalhados por semestre –

redução no número de unidades do livro didático a serem trabalhadas ao

longo do semestre com o objetivo de dar aos estudantes a oportunidade de

se apropriarem dos conteúdos de uma maneira menos estressante e melhor

explorada.
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