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RESUMO

GOUVEIA, Ketchen Pâmela dos Santos. Modelo baseado em aprendizagem significativa para
aprendizagem em inglês continuada. 65f. 2019. Dissertação (Mestrado) - Universidade do
Estado da Bahia, Salvador, 2019.

A Língua Inglesa pode ser de grande importância para vida pessoal, acadêmica e profissional
do estudante. Entretanto, o ensino de desta língua nas escolas, muitas vezes, se restringe ao
uso das regras gramaticais e de textos desconectados do cotidiano do aluno, levando-o à
desmotivação e à interrupção nos estudos. Todavia, os estudantes hoje estão cada vez mais
conectados à tecnologia, principalmente a dispositivos móveis, que podem servir de
ferramenta eficaz na aquisição de uma nova língua. Sendo assim, o problema da pesquisa foi
como mapear interesses e competências na Língua Inglesa através do uso de tecnologias para
uma aprendizagem significativa dos estudantes do primeiro ano do Ensino Médio Técnico do
Instituto Federal Baiano/Bom Jesus da Lapa-BA?
O objetivo geral visa conceber um modelo conceitual capaz de mapear o perfil individual dos
estudantes quanto à suas competências e interesses para a Língua Inglesa, e assim, criar de um
plano individual de estudo. Para tanto, foi realizado um estudo que atesta como desenvolver
um modelo conceitual, a saber: aprendizagem significativa que oferece material relacionável
ao conhecimento existente do estudante; as habilidades comunicativas (leitura, escrita,
compreensão oral e fala) que visam o estudo das habilidades integradas levando em
consideração o nível de competência do estudante; evolução das principais metodologias no
ensino da Língua Inglesa, onde reza que não se pode eleger uma abordagem aleatória e sem
reflexão, desrespeitando a individualidade de cada um; o processo cognitivo que discorre
sobre a evolução da inteligência, com os conceitos de assimilação e acomodação; a motivação
como subsídio para um estudo contínuo e, por fim, as ferramentas tecnológicas que
possibilitam acesso rápido e igualitário para um estudo dinâmico e interessante. Tendo como
principais teóricos: David P. Ausubel, Richards e Rodgers, Piaget, Paiva e entre outros. Foram
também elencados alguns app’s para celulares para auxiliar/sugerir os estudos em LI. O
modelo conceitual com indicadores de competência e interesse foi aplicado aos sujeitos da
pesquisa, e a partir dos resultados foi construído o plano de estudo individual visando atingir a
realidade de cada estudante.
Palavras-chave: Língua Inglesa. Aprendizagem Significativa. Modelo Conceitual. Plano de
Estudo.

ABSTRACT

GOUVEIA, Ketchen Pâmela dos Santos. A model based on meaningful learning for
continued English learning. 65f. 2019. Dissertation (Master degree) - Bahia State University,
Salvador, 2019.

It is known that speaking English fluently makes possible the academic, professional and
cultural development as a person; however, is not easy for students to get fluent in English
language. Moreover most of them do not have any academic support to improve learning a
new language, but the students have access to some technology that makes possible to use the
internet as “smartphone”, applications (apps) and others tools. Comprehending that
information gave the research a start point to investigate how to develop a conceptual model
to build an individual study plan for learning English using the technology tools. Looking for
the answers for that question this research has the following general objective: to create a
conceptual model from indicators capable of identifying each individual profile of students
who attend first year of college at Instituto Federal Baiano from the Bom Jesus da Lapa
campus, directing their competence and interest towards learning English, and with that
subsidize the development of an individual learning planner. Therefore, it was made a study
on how to develop that type of conceptual model about: meaningful learning that offer
material related to a pre-knowledge of the student, then to develop new material as
communication skills (writing, riding, vocal comprehension and speaking). The intention is
working with integrated skills focusing on the capacity of the student to initiate determined
ability. Evolution in the main methodologies on how to teach English, as it is clearly not
productive to do it in aleatory manner and without any reflection – disrespecting the
individuality of each student. The cognitive process comes into play to promote the
development of the intelligence and its evolution. Assimilation of the previous knowledge and
a necessity to adjust for new information and motivation to continue the studies, and then,
using technological tools students ways of learning that are more dynamic and interesting.
Having the main theorists: David P. Ausubel, Richards & Rodgers, Piaget, Paiva and others.
The construction of a conceptual model with indicators of competency and interests was
applied in students, whose answers and results were processed and built into an individual
plan of studies.
Key words: Meaningful Learning. English. Conceptual Model.
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1 INTRODUÇÃO

Se comunicar em Língua Inglesa tem grande importância para vida pessoal,
acadêmica e até profissional do estudante. O conhecimento da língua tornou-se algo até
mesmo obrigatório e muitos autores afirmam essa relevância, como por exemplo, Lima (2010,
p. 09), que assevera que “a necessidade de se aprender a língua inglesa tem se justificado para
agregar diferencial e real exigência de dialogar com um mundo sem fronteiras”.

Na

concepção de Paiva (2003. p. 10) “aprender uma língua estrangeira é algo necessário como
ferramenta de compreensão do mundo, de inclusão social e de valorização pessoal”.
Nesse contexto, portanto, somos impelidos a buscar o estudo e o conhecimento da
Língua Inglesa. No entanto, o método de traduções literais da Língua Inglesa para Língua
Portuguesa se mantém, por vezes, inalterado resultando em um processo cansativo. Nas
palavras de Howatt (2000) e Larsen-Freeman (2000):

No Ensino da língua estrangeira de um modo geral as atividades eram de traduzir de
uma língua para outra, tradução literal e pela busca das similaridades entre a
primeira e a segunda língua. Pode-se dizer que o hábito de se traduzir textos em sala,
muito comum ainda hoje (HOWATT, 2000, p. 131; LARSEN-FREEMAN, 2000,
p.12).

Diante dessa problemática, pesquisadores abordam estudos para desenvolver a
competência linguística como mostra Silva (2004, p. 54) que diz que “no ensino e
aprendizagem da Língua estrangeira houve e ainda há uma busca inquieta por fórmulas
mágicas que deem conta de realidades tão complexas”.
Existem muitos métodos para aprendizagem do idioma, no entanto, esses métodos
não identificam a priori o nível de instrução do sujeito nas quatro habilidades (fala, escrita,
leitura e audição) e, ainda, o interesse desses com a finalidade de sugerir o estudo individual
de uma língua estrangeira. Vejamos o conceito de cada uma das referidas habilidades,
listenning (audição) trata de captar sons, escutar e compreender o que foi captado,
aumentamos essa desenvoltura quando ouvimos pessoas fluentes, música entre outros,
speaking (fala) está associada à habilidade anterior, só que além de ouvir, agora precisamos
repetir os sons que estamos ouvindo, reading (leitura), quando acontece o processo de leitura
e interação entre o texto e o leitor e writinng (escrita), produção e expressão através de
sentenças e textos.
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Sendo assim, o problema como mapear interesses e competências na Língua Inglesa
através do uso de tecnologias para uma aprendizagem significativa dos estudantes do primeiro
ano do Ensino Médio Técnico do Instituto Federal Baiano/Bom Jesus da Lapa-BA?
Como objetivo geral a pesquisa visa conceber um modelo conceitual, a partir de
indicadores de interesse e competência, capaz de identificar o perfil individual do estudante
do primeiro ano do Ensino Médio Técnico, quanto à suas competências e interesses para a
Língua Inglesa, e com isso, subsidiar a criação de um planejamento individual de aprendizado.
Para atingir o objetivo geral da pesquisa, foram criados alguns objetivos específicos,
a saber:


Destacar a importância da aprendizagem significativa para desenvolver as habilidades
comunicativas da Língua Inglesa;



Explorar as metodologias do ensino para melhor suporte na elaboração do plano de
estudo;



Explorar os aspectos motivacionais e ferramentas de tecnologias abertas para que o
estudo seja continuado;



Desenvolver um modelo com os indicadores de competência e interesse (com as
quatro habilidades);



Discutir o modelo com os estudantes para melhor auxilia-los com o plano de estudo;
A proposta do modelo conceitual se baseia na ideia do estudo personalizado, que

para Paulo de Camargo, da revista Educatrix, “são ambientes de aprendizagem que
identificam o nível do conhecimento do usuário para propor exercícios mais específicos para
as dificuldades de cada um, já que todos temos “gaps”, ou seja, dificuldades em diferentes
áreas”. (REVISTA EDUCANTRIX, 2015, pág.54).
É preciso considerar o nível de instrução e interesse de cada estudante antes de
colocá-lo em contato com o estudo da Língua. Em consonância com o tema, os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs, 2006) de Língua Estrangeira (LE) afirmam que é importante
que primeiro se delimite uma visão de linguagem mais ampla, vinculada aos contextos
socioculturais aos quais se relaciona e que se considerem os conhecimentos prévios e a
“bagagem” cultural que cada aluno possui para que se possa relacionar o que se aprende ao
que já se sabe.
Quanto ao procedimento metodológico, essa pesquisa é qualitativa com objetivo de
interpretar o processo e resultado do mapeamento do perfil do estudante e com abordagem de
pesquisa-ação.
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Para que a aprendizagem de uma língua estrangeira aconteça de forma significativa
são imprescindíveis alguns fatores que tornem essa aprendizagem dinâmica, eficaz, duradoura.
Pensando nesses fatores e para a realização desse estudo, foram utilizados como aporte
teórico a Aprendizagem Significativa, que tem como percussor David Ausubel (1982; 2003).
Para ele, o conhecimento prévio que o aluno traz é denominado ideia âncora, um
conhecimento existente que permite dar significado a um novo conhecimento. Levar o novo
conhecimento a partir do conhecimento que o estudante traz, assim teremos a possibilidade de
uma aprendizagem eficaz.
Também para desenvolver a Língua Inglesa é importante o estudo das Habilidades
Comunicativas que compreendem quatro habilidades: fala, escrita, leitura, audição, que
servem de arcabouço para aprendizagem da Língua-alvo (WILDGRUBE, 2008, p. 110).
O estudo da evolução das Metodologias de Ensino da Língua Inglesa Kumaradivelu
(2001):
propõe o pós-método como um sistema tridimensional que consiste na pedagogia da
particularidade na adequação de conhecimentos às situações reais, a prática o
professor não se limita a implementar as teorias feitas por terceiros, ele pode gerar
teorias a partir da interpretação e aplicação na sua prática e a possibilidade encontra
inspiração em Paulo Freire na Pedagogia do Oprimido, quando se refere às relações
de poder e domínio vigentes na sociedade, o professor apropria o seu material ao
contexto em que está inserido, atua e transforma a realidade sem oprimir, engajar-se
num processo contínuo de autodesenvolvimento (KUMARADIVELU, 2001, p. 36).

O Processo Cognitivo é de suma importância na aquisição de uma segunda língua.
Piaget (2011), afirma, acerca do processo Cognitivo, que

o conhecimento não é algo acabado e estável, mas está em constante transformação
pelo sujeito que por meio da sua ação constrói conhecimentos indispensáveis na sua
adaptação ao meio, assim o professor que abraça essa teoria pode compreender
como seu estudante assimila e acomoda informações e consegue transformá-las em
conhecimentos e para o estudante permite a oportunidade de ser sujeito ativo no
processo de aprendizagem (PIAGET, 2011, p. 94).

Outro fator fundamental na aprendizagem é o fenômeno Motivacional, pois sem
motivação não há aprendizagem. Como mostra Pilleti (2004, p. 63), “pode ocorrer
aprendizagem sem professor, sem livro, sem escola e sem uma porção de outros recursos, mas
mesmo que existam todos esses recursos favoráveis, se não houver o fator motivacional não
haverá aprendizagem”.
No contexto atual, as Ferramentas Tecnológicas se configuram em um potente
instrumento de aprendizagem. Sendo assim, quanto às ferramentas de tecnologia móvel, Costa
(2013), afirma:
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Está mudando o modo como aprendemos, pois estamos vivendo em um contexto da
computação ubíqua, no qual os celulares estão incorporados em nossas atividades
diárias, de modo que nós, inconscientemente, aproveitamos suas comodidades
digitais como estratégias para alcançar certos benefícios em nossa vida real.
(COSTA, 2013, p. 45)

A Língua Inglesa está cada vez mais presente no meio cibernético como programas,
mensagens de tela, procedimentos digitais, produtos, cardápios. Dessa forma, percebe-se a
necessidade de atuações de práticas sociais e ampliação de horizontes dos sujeitos. Baseado
na hegemonia da Língua, objetivamos com esse estudo acesso igualitário para todos
configurando uma sociedade globalizada no conhecimento da Língua Inglesa.
Este trabalho está disposto em sete capítulos. O primeiro trata da introdução do tema
com sua devida contextualização; o segundo aborda a fundamentação teórica que está
dividida em seis partes:
1) “aprendizagem significativa”, com uma breve investigação de como se possibilita o
processo da aprendizagem no campo educacional;
2) “habilidades comunicativas”, onde será apresentado um panorama geral das quatro
habilidades da língua (fala, audição, leitura e a escrita);
3) “metodologias de ensino de língua estrangeira”, onde se irá discorrer sobre as teorias de
como se deu o ensino e estudo da língua ao longo dos anos;
4) “análise cognitiva”, onde será exposto como se dá a cognição;
5) “motivação”, será abordado sua essencialidade para a continuidade do estudo;
6) “ferramentas de tecnologias na aprendizagem da Língua Inglesa” que trará sugestões de
ferramentas para auxiliar o estudo de acordo o resultado do mapeamento.
O terceiro aborda o arcabouço metodológico, com foco na pesquisa qualitativa e com
abordagem de pesquisa-ação. Em seguimento, o capítulo quatro é dedicado ao produto
(modelo); o capítulo cinco discorre sobre a análise e discussão da validação do modelo; o
capítulo sete traz as considerações finais que tratam das conclusões da pesquisa e, por fim,
seguem-se as referências bibliográficas de onde se fundamentou a pesquisa.
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2 PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM LÍNGUA INGLESA

Nesse capítulo será apresentado um panorama de como se dá a aprendizagem
significativa em Língua Inglesa e a importância do estudo a partir das quatro habilidades
comunicativas (compreensão oral, fala, escrita e a leitura).
Além disso, o capítulo discorre sobre as teorias metodológicas no ensino da Língua
Estrangeira, com o auxílio de uma tabela que trata dos indicadores de competência, onde, de
acordo com o nível de competência do estudante, há uma indicação de como iniciar o estudo
com determinada habilidade/habilidades.
Para um plano de estudo continuado, será exposta uma breve discussão sobre a
cognição, e a importância da motivação que contribui com o processo de aprendizagem. Por
fim, serão apresentados os subsídios das ferramentas tecnológicas móveis para personalizar e
dinamizar o plano de estudo.

2.1 Aprendizagem Significativa

Para o psicólogo norte-americano David P. Ausubel (1982; 2003), precursor da
Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), a aprendizagem ocorre com a interação dos
conhecimentos prévios, ou seja, o conhecimento que o estudante traz com os novos
conhecimentos, os que ele vai aprender. A partir dessa inferência, a pesquisa presente exibe
uma análise da ideia de aprendizagem significativa aplicada ao estudo da Língua Inglesa.
Na aprendizagem significativa as novas ideias expressas interagem simbolicamente
de maneira substantiva, não necessariamente através de palavras, objeto, som e etc., mas com
a ideia prévia específica existente na estrutura cognitiva do estudante. Como mostra os
autores Moreira e Masini (1981) “a aprendizagem significativa acontece quando o material
novo, ideia e informações interagem e se relacionam com conceitos relevantes na estrutura
cognitiva, sendo por eles assimilados”.
No entanto, há aprendizagem também sem essa interação, que se efetivam apenas
com exposição de conhecimento, memorizações, transmissão e recebimento. Esse processo é
denominado de aprendizagem mecânica que ocorre de forma arbitrária e literal, em que o
novo conhecimento não se implica com nenhum outro conhecimento já existente. É o que
afirma o autor Ausubel (2003):
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a aquisição de conhecimentos de matérias em qualquer cultura é, essencialmente,
uma manifestação de aprendizagem por recepção. Ou seja, geralmente apresenta-se
ao aprendiz, numa forma mais ou menos final e através de ensino expositivo, o
conteúdo principal daquilo que o mesmo deve apreender. (AUSUBEL, 2003, p. 6)

O processo de aprendizagem mecânica também é relevante, pois segundo Ausubel
(2003) “a aprendizagem mecânica é indispensável quando o indivíduo não possui
conhecimento prévio do que será abordado, já que esse processo é o fator determinante para
que ocorra em seguida aprendizagem significativa”.
A aprendizagem significativa na teoria ausebeliana denomina a ideia prévia de
“subsunçor 1 ”, ou ideia âncora. Esse “subsunçor” vai ficando cada vez mais estável
progressivamente podendo facilitar, ainda mais, as novas aprendizagens. Assim, a
aprendizagem humana aumenta à medida que os conhecimentos já adquiridos são
reaproveitados enquanto elementos de “ancoragem”. De acordo Ausubel (2003),

a Teoria da Assimilação explica a forma como se relacionam de modo seletivo, na
fase de aprendizagem, novas ideias potencialmente significativas do material de
instrução com ideias relevantes, e, também, mais gerais e inclusivas (bem como
mais estáveis), existentes (ancoradas) na estrutura cognitiva. Estas ideias novas
interagem com as ideias relevantes ancoradas e o produto principal desta interação
torna-se, para o aprendiz, o significado das ideias de instrução acabadas de
introduzir. Estes novos significados emergentes são, depois, armazenados (ligados) e
organizados no intervalo de retenção (memória) com as ideias ancoradas
correspondentes. (AUSUBEL, 2003, p. 8)

De acordo a concepção do autor, para que a aprendizagem significativa aconteça de
forma potencial, o material da nova informação deve ser relacionável e assimilada ao
“subsunçor”, ao conhecimento que ele já tem na estrutura cognitiva. Para que aconteça, uma
predisposição do sujeito aprender é necessária e que o mesmo possa se envolver
intelectualmente e se implicar nesse processo de aprendizagem. Conforme apresentado na
Figura 1, pode-se verificar como ocorre esse processo em uma conexão do velho com o novo
e um produto ou resultado de um subsunçor modificado.

1

Termo utilizado na Psicologia (Teoria da Aprendizagem Significativa - David Ausubel) para estrutura cognitiva
existente, capaz de favorecer novas aprendizagens.

21

Figura 1 – O princípio da Assimilação
Nova Informação
Potencialmente
significativa
a

Relacionada e
Assimilada
por

Subsunçor
existente na
estrutura
cognitiva
A

Produto
Interacional
(Subsunçor
modificado)
A’ a’

Fonte: Moreira e Masini (1981, p.16)

Compreende-se, com base no objetivo de desenvolver um modelo que promova um
plano de estudo particularizado, que haja uma a identificação do conhecimento prévio do
estudante para que, nessa ancoragem, se efetive a aprendizagem significativa.
Partindo desse pressuposto, a aprendizagem significativa é uma estratégia relevante
para o estudo de Língua Inglesa, pois, de um modo geral, os estudantes trazem vocábulos ou
até sentenças em sua estrutura cognitiva.
De modo geral, num contexto globalizado em que os estudantes do ensino médio
estão inseridos, a maioria deles possui contato com a internet que utiliza a Língua Inglesa de
forma expressiva. Como mostra Litto (2008, p. 16), “a língua inglesa domina oitenta por
cento das informações disponíveis na Web, a língua portuguesa está presente com apenas um
por cento”. Daí, conclui-se a importância do estudo do idioma para os jovens em idade escolar.
Assim, a partir do mapeamento do que o estudante traz de forma inerente, podem-se
oferecer materiais de estudos personalizados que tornem a aprendizagem do estudo da Língua
Inglesa mais significativa.
É importante ressaltar que o estudo da língua deve ser continuado para que tenhamos
desenvoltura e progressão das habilidades linguísticas, pois a teoria ausebeliana afirma que
com o passar do tempo, na medida em que não é usado o que foi absorvido como novo
conhecimento, há um esquecimento, o qual é denominado de “encolhimento” pelo fato de não
ser frequentemente acessado.

2.2 Metodologias do Ensino de Língua Estrangeira

É indispensável compreender os métodos que foram usados no ensino da Língua
Inglesa, ao longo do tempo, para auxiliar a construção do modelo de estudo continuado.
O ensino da Língua Inglesa passou por algumas alterações metodológicas ao longo
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dos anos, assim, a priori, é importante entendermos o significado da nomenclatura “método”.
Para Richards e Rodgers (1986), método “é o conjunto de procedimento baseado na teoria e
princípios do ensino da língua”.
Dentre as metodologias adotadas ao longo do tempo para o ensino de Língua Inglesa,
podem-se destacar como principais as trazidas por Richards (2005), a saber: Método da
Gramática e Tradução; Método Direto; Audiolingual; e Abordagem Comunicativa.
O Método Gramática e Tradução surgiu na época do Renascimento, entre os séculos
XIV ao XVI. Como o próprio nome diz, a ênfase desse método era na gramática com foco na
tradução da língua-alvo para a língua materna, com pouca atenção ao conteúdo de textos e
praticamente não era dada atenção à pronúncia. O estudante precisava saber profundamente as
normatizações ou regras gramaticais e tinha a posição de apenas um receptor de conteúdo.
Saber as exceções das regras era mais importante do que saber a pronúncia de uma simples
sentença.
O Método Direto teve início no Brasil em 1932, no Colégio Pedro II, através de uma
reforma no ensino, que veio para amortizar o método anterior, o tradicional, como mostra
Prator (1979, p. 65): “cada novo método busca, de certa forma, romper ou negar a validade
dos anteriores”.
As traduções são abolidas e as regras passam a ser indutivas, através da própria
experiência do estudante, que passa a ser coautor da aprendizagem. Esse método defende a
teoria de que só se aprende a língua-alvo através da própria língua-alvo. A leitura tem seu
privilégio, e é a partir dela que se foca na aquisição do vocabulário e na habilidade da fala.
Propõem-se situações autênticas como, por exemplo, no supermercado, no banco, na rua, e
através dessas conversações se tem um pouco de estudo da habilidade da fala.
O Método Audiolingual surgiu durante a Segunda Guerra Mundial quando o exército
precisou de falantes fluentes e a solução foi fazer um estudo intenso diário com resultados
mais rápidos possíveis. Dessa forma, priorizou-se o desenvolvimento das habilidades orais,
seguindo a ordem de audição e fala como na aquisição natural da primeira língua. A proposta
dos diálogos era artificial, gravações de falantes nativos, com a finalidade de o estudante ter
uma possível situação real.
Acreditava-se que a apresentação da escrita prejudicava a pronúncia, além de que se
afirmar que língua é falada e não escrita, sendo, a leitura e a escrita passaram a ser
secundários nesse método. O professor tinha papel central dirigindo e controlando o
comportamento linguístico do aluno, fazendo uso tanto da língua-alvo quanto da língua
materna. Os exercícios eram de repetição até automatização.
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A Abordagem Comunicativa surge por volta das décadas de 70 e 80, e veio modificar
os métodos anteriores, com ênfase na comunicação, partindo de situações naturais do dia a dia.
O papel do professor é de ajudar o estudante, de articular o material didático a partir do
conhecimento prévio do estudante, os erros são aceitáveis e servem para a construção do
conhecimento, o estudante é responsável pela própria aprendizagem. Nesse método, é preciso
um número de estudantes pequeno já que se exige uma participação maior deles.
As teorias metodológicas no ensino da Língua Inglesa trazem um conjunto de
princípios como a técnica principal utilizada, a língua utilizada nas aulas ministradas, materna
ou alvo, a habilidade ou habilidades que eram enfatizadas e, ainda, a posição do professor e
aluno nesse processo, dentre outros fatores. Vejamos na Tabela 1 um resumo desses critérios
e principais metodologias.
Tabela 1 – Principais Metodologias do Ensino da Língua Inglesa
Metodologia

Técnica
Principal

As aulas são
ministradas

Habilidade
em foco

Posição do Aluno e
Professor

Tradução

Língua Materna

Nenhuma

Posição Central do
Aluno receptor

Direto
Ano: 1932

Diálogos

Língua Alvo

Oralidade

Posição Central do
Aluno como coautor

Audiolingual
Ano: 1940

Diálogos

Língua Materna e
Língua Alvo

Audição e Fala

Posição central do
Professor como
controlador do Aluno

Diálogos

Língua Alvo

Audição, Fala,
Leitura e Escrita

Posição central do
Professor e do Aluno

Tradução e
Gramática
Ano: 1600

Abordagem
Comunicativa
Ano:1970

Fonte: Elaborada pela autora

Entretanto, não se trata apenas de escolher uma metodologia e automaticamente os
resultados são satisfatórios, pois se trata de uma realidade complexa como esclarece Prabhu
(1990, p. 87) “inúmeros fatores influenciam o processo de ensino-aprendizagem tais como os
fatores cognitivos, afetivos, sociais, culturais”.
Eleger uma abordagem metodológica como norteadora de forma aleatória e sem
reflexão, desrespeitando a individualidade do estudante não é adequado, é preciso que o
professor leve em consideração o nível de cognição, contexto cultural, social e valores dos
estudantes. Os procedimentos metodológicos devem estar implicados ou correlacionados a
essas informações, por isso a importância da identificação prévia do perfil dos estudantes para,
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só assim, desenvolver um plano metodológico ou ainda, de acordo a presente pesquisa, um
plano de estudo, como confirma Richards (1985, p.85): “o mais relevante é o
desenvolvimento de procedimentos que se relacionam à análise da situação, das necessidades,
e da opinião dos estudantes, ou seja, uma compilação de informações com intuito de alcançar
os objetivos”.
Cada método deixou lacunas, o que resultou no aparecimento de um novo método
para melhorar a aprendizagem. No método de Tradução e Gramática, o foco era saber as
regras e as exceções dessas. Já no método Direto era a língua através da própria língua com
situações autênticas. No audiolingual, a urgência de falantes deu importância ao foco na
oralidade e, por fim, o método da Abordagem Comunicativa, o foco veio a ser a comunicação
em situações naturais do cotidiano com ênfase nas quatro habilidades comunicativas.
Muitos autores mostram que para aprender uma língua estrangeira é preciso o estudo
nas quatro habilidades, sendo elas: compreensão oral, fala escrita e leitura. Segundo Tumolo
(2006, p. 9), “os modelos atuais baseados na abordagem comunicativa menciona como fator
de contribuição para ensino/aprendizagem de Línguas Estrangeiras o uso das quatro
habilidades: a fala, a audição, a escrita e a leitura”.
Então, o estudo das quatro habilidades em conjunto e a gramática internalizada é de
fundamental importância para a aquisição de uma nova língua.
Para um estudante de Nível Básico, com pouco ou praticamente nenhum contato
com a língua, um estudo por meio da oralidade poderá ser desmotivador, já que ele pode se
sentir incapaz ou resistente à continuidade dos estudos. Então, é interessante que o áudio
acompanhe a leitura e a escrita e, por último, a fala uma vez que essa é considerada a
habilidade mais complexa. É preciso levar em consideração que o nível do material deve estar
de acordo com o nível de instrução dos estudantes e as temáticas textuais devem estar
ajustadas com seus conhecimentos prévios.

2.3 Habilidades Comunicativas em Língua Inglesa

Como discorrido, a Língua Inglesa deixou de ser um diferencial e passou a ser prérequisito para a vida pessoal, acadêmica e profissional dos estudantes. Como mostra o autor
Leffa (2001, p.43) “a Língua inglesa é usada em mais de 70% das publicações científicas e é
falada por mais de um bilhão e meio de pessoas”.
Em contrapartida, se tem o cenário de alunos que trazem dificuldades em Língua
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Inglesa, onde muitos terminam o Ensino Médio tradicional ou técnico sem a capacidade de
desenvolver uma comunicação básica no idioma. Isso se dá pelo fato deles vivenciarem em
sala de aula mais o estudo da gramática e habilidade de leitura (reading), em detrimento das
demais habilidades da fala (speaking), da compreensão oral e da escrita (listenning, writing).
Como mostram os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira, o ensino
de Língua Estrangeira tem como foco a habilidade da leitura, pelo fato dos exames para o
vestibular requererem o domínio da leitura (PCN’s-LE, 1998). Entretanto, autores como
Hinkel (2006), indicam que a aprendizagem de língua estrangeira deve ter outros focos:

Na era da globalização, objetivos pragmáticos de aprendizagem de línguas passaram
a dar mais importância a modelos instrucionais que trabalhem várias habilidades de
forma integrada e dinâmica com foco na comunicação significativa e no
desenvolvimento da competência comunicativa dos aprendizes. (HINKEL, 2006, p.
113)

E segundo Harmer (2007),

Quando estamos envolvidos em uma conversa, somos fadados a ouvir, bem como a
falar (...). Palestras frequentemente contam com notas que foram escritas
previamente, e as pessoas que assistem às palestras, muitas vezes, escrevem notas
por conta própria. Mesmo a leitura, geralmente considerada como uma atividade
privada, geralmente, provoca conversa e comentário. (HARMER, 2007, p. 265).

Desse modo, é de fundamental importância que o estudo das habilidades
comunicativas deva estar integrado e não enfatizar tão somente uma ou mesmo duas, mas
deve estar em sintonia com as quatro como um todo.
Pensando na contextualização no processo de aprendizagem as habilidades da fala,
da compreensão oral, da leitura e da escrita, segue-se uma elucidação breve de cada uma delas.
A fala (speaking) é a habilidade mais complexa, pois nessa os estudantes relatam ter
medo, vergonha ou se julgam incapaz da produção oral. De acordo com Pinilla (2004), a
expressão oral é considerada a habilidade mais difícil de desenvolver. A autora cita exemplos
de atividade a serem exploradas para desenvolvimento dessa habilidade como diálogos,
entrevistas, dramatizações, exposições de temas.
A compreensão oral (listenning) praticamente não é vista em sala de aula,
entretanto, essa deveria estar muito presente, já que para saber um idioma é preciso aprender
sua audição, antes de falar, como as crianças que aprendem primeiro a compreensão oral para
somente depois falar.
A prática da compreensão oral para Hammer (2010) é especialmente importante, pois
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a compreensão permite que os estudantes adquiram hábitos da fala e melhorem a pronúncia
uma vez que os dois estão implicados. Essas habilidades de compreensão oral e falas podem
ser aplicadas de forma conjunta e, para auxiliar nesse processo, é importante o uso do recurso
de apoio complementar visual e facial.
A leitura (reading) pode ser com textos verbais ou não verbais, no qual acontece
uma interação do estudante com o texto e o sujeito, a partir do seu conhecimento linguístico,
desenvolve uma representação do texto. Desse modo, é necessário que a temática do texto
seja de conhecimento prévio do estudante. Junto ao processo de leitura pode ser aplicado à
escrita, pois através do contato com texto, o estudante pode desenvolver a compreensão da
escrita. Para Wildgrube (2008, p. 45) “a leitura é um processo no qual a mente do leitor
interage com o texto e assim constrói uma representação”.
A escrita (writing) é a habilidade de produção que permite ao estudante planejar
como vai escrever e até repensar o que foi escrito, diferente da produção oral, ou seja, da fala
que exige um raciocínio rápido e coerente na comunicação.
As atividades de escrita devem ser voltadas mais para a comunicação com
autenticidade como exemplifica Brown (2007, p. 63) ao afirmar que “publicar um boletim,
escrever um roteiro para uma apresentação, escrever anúncios, currículo e depois compartilhar
com outros alunos de outras turmas são formas autênticas”.
Para tanto, é preciso que os estudantes tenham conhecimento vocabular e de
composição para escrever, senão é preciso começar com atividades mais simples como
produzir palavras e frases, escrever por escrever, para depois desenvolver gêneros, os quais
devem ser escolhidos e/ou adaptados de acordo à realidade e nível dos estudantes.
Como transcorrido, é necessário integrar as quatro habilidades e, até mesmo a partir
de uma, aplicar as demais. Os conteúdos dessas habilidades devem ser de relevância e o mais
importante: adaptados para a realidade dos estudantes.
Freire (2005, p. 92) crítica ações que desprezam a realidade do aprendiz, onde o
mesmo é visto como apenas depositário de conteúdos, denominando esta como “educação
bancária”. O autor destaca que “a equalização do objeto de estudo ocorre quando se faz uso
de uma prática dialética com a realidade do educando, onde ele constrói o seu próprio
aprendizado”. (FREIRE, 2005, p. 87). Dessa forma, é preciso identificar previamente os
conteúdos de acordo a realidade dos estudantes e, consequentemente, levar em conta o que é
mais relevante para eles. Além disso, as competências e habilidades devem ser estudadas em
conjunto a fim de que a aprendizagem seja pedagogicamente significativa para os estudantes.
Para a construção do conhecimento a partir da realidade do aluno, é preciso levar em
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conta também os processos cognitivos em que se dão a aprendizagem. A cognição se refere a
um conjunto de habilidades mentais necessários à construção de conhecimento. Muitas teorias
discorrem sobre como se dá a cognição, ou seja, os processos mentais sobre o que é preciso
fazer para aprender. A próxima seção se aterá a análise cognitiva.

2.4 Análise Cognitiva

A teoria da análise cognitiva pode contribuir com os estudos da aprendizagem da
Língua Inglesa. Essa temática tem como principal representante Jean Piaget (1985; 2005), e é
a partir dos conceitos piagetianos do desenvolvimento cognitivo que a pesquisa se pautará,
além de explanar sobre os processos cognitivos como o da percepção, do pensamento, da
linguagem e, sobretudo, da inteligência.
Segundo o autor, o processo cognitivo da percepção envolve duas funções que nunca
variam: a assimilação e a acomodação, dos quais resultam na equilibração. O sujeito nasce
com a capacidade de assimilar e acomodar os objetos externos (conhecimentos novos) em
sua estrutura cognitiva (conhecimentos anteriores) e busca um equilíbrio entre as
necessidades internas com as novas situações externas, a fim de garantir sua adaptação
modificando o meio e modificando a si mesmo.
A Figura 2 mostra como acontece esse processo de assimilação e acomodação:
Figura 2 – Teoria Piagetiana
Assimilação

Acomodação

Equilibração

Novas
informações

Mudanças para
acomodar as novas
informações
(estrutura cognitiva)
Estrutura Cognitiva
Fonte: Elaborada pela autora

(na estrutura cognitiva e o
mundo exterior)
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Em um contexto novo, o sujeito coloca na sua estrutura cognitiva objetos externos
nos conhecimentos anteriores (assimilação) e pode ocorrer, em algumas situações, a
necessidade de modificações (acomodação) na busca do equilíbrio, isso permite o
desenvolvimento da evolução da inteligência.
De acordo com Piaget (1986),

A inteligência não aparece, de modo algum, num dado momento do
desenvolvimento mental, como um mecanismo completamente montado e
radicalmente diferente dos que o precederam. Apresenta, pelo contrário uma
continuidade admirável com os processos adquiridos ou mesmo inatos respeitantes à
associação habitual e ao reflexo, processos sobre os quais ela se baseia ao mesmo
tempo em que os utiliza (PIAGET, 1986, p. 23).

No nascimento da criança, a inteligência não está pronta ou montada. A inteligência
se inicia através da manipulação sensório-motora de objetos e denomina-se inteligência
prática sustentada pela manipulação de objetos concretos, entretanto, não se pode dizer ainda
que trata da inteligência propriamente dita.
É através das ações e interações com o meio e a modificabilidade do processo de
assimilação e acomodação que se constitui a inteligência. Cada vez que a criança faz isso
com participação ativa, mais desenvolve a inteligência e mais aprende. Como afirma Becker
(2010, p. 123), “a inteligência fica mais ativa na proporção de constante transformação e
amadurecimento, mas apenas será concebida a partir da ação do sujeito”.
Na concepção de Piaget (2005) o conhecimento está em constante transformação
pelo sujeito por meio da sua ação. Então, é indispensável o envolvimento e ação do sujeito
para a construção e desenvolvimento da inteligência, pois o mesmo aprende mais quando atua
nesse processo e não apenas reproduz de forma mecânica.
No processo cognitivo da linguagem e do pensamento em que as coisas passam a ter
conceitos, a criança desenvolve o raciocínio e o pensamento através de jogos simbólicos e é
capaz de fazer representação a partir de objeto e situação ocorridos num momento passado e
isso contribui para a formação do pensamento (PIAGET, 2001, p. 77).
Embora a pesquisa se baseie no conceito piagetiano de desenvolvimento cognitivo, é
importante frisar que outros autores também contribuíram para formular conceitos a cerca da
cognição humana. De acordo com estes, a aprendizagem não pode ser restringida a processo
que envolve apenas o cérebro. Maturana e Varela (1997) caracterizam a ação como um
elemento essencial à cognição. Para Varela, qualquer que seja a aprendizagem, existe uma
ação que é guiada perceptualmente, mesmo que haja informações acessíveis para o aprendente,
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ele necessita contar com essa ação a fim de que assimile as informações disponíveis.
Maturana (2001) também vê ação como fundamental para o processo de
aprendizagem, uma vez que a usamos nas relações cotidianas:

Portanto, ao usar a palavra cognição na vida cotidiana em nossas coordenações de
ações e relações interpessoais quando respondemos perguntas no domínio do
conhecer, o que nós observadores conotamos ou referimos com ela deve revelar o
que fazemos ou como operamos nessas coordenações de ações e relações ao
gerarmos nossas afirmações cognitivas (MATURANA, 2001, p. 126)

Para Maturana, “o que nós conotamos quando falamos em conhecimento em qualquer
domínio particular é constitutivamente o que consideramos como ações – distinções,
operações, comportamentos, pensamentos ou reflexões” (MATURANA, 2001, p. 127).
Como exposto, em Piaget a cognição subentende um processo de percepção que
envolve também a inteligência, a linguagem e o pensamento. Maturana e Varela completam
esse conceito quando indicam que é necessário haver ação para que se dê a aprendizagem.
No que diz respeito à construção do conhecimento de Língua Inglesa, é relevante que
o estudante não faça apenas a reprodução mecânica de sentenças ou diálogos, mas que seja o
construtor dessas, ou seja, que seja ativo (reflexão-ação) no processo de aquisição dos saberes,
pois assim desenvolverá autonomia para a comunicação.

2.5 Motivação para Aprendizagem da Língua Inglesa

A motivação é imprescindível na aprendizagem, pois ela conduz a ação do
engajamento e à persistência no estudo. Tanto para Bock (2008) quanto Bzuneck (2009) a
motivação é o que move uma pessoa que leva o indivíduo a praticar uma ação.
A motivação na aprendizagem da Língua Estrangeira e a ação de estudo contínuo é
indispensável ao estudante, pois requer persistência. Na perspectiva de Silva (2010, p. 52)
“para aprender uma língua estrangeira é preciso persistência devido à sua natureza de
construção e reconstrução de conceitos e execução de tarefas”.
A motivação se divide em intrínseca quando depende de elementos internos do
indivíduo e extrínseca quando depende dos elementos externos. Na motivação intrínseca há
um compromisso e satisfação de realização pessoal que acontece no interior do indivíduo,
segundo Campo (2010),
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A motivação intrínseca é inerente ao objeto da aprendizagem, à matéria a ser
aprendida, à atividade a ser executada não depende de elementos externos para atuar
na aprendizagem. Derivando-se da satisfação inerente à própria atividade, está
sempre presente e é eficiente. Há um compromisso para tornar a aprendizagem
prazerosa para satisfação própria e realização pessoal. (CAMPOS, 2010, p.117)

Entretanto, a motivação extrínseca acontece fora do indivíduo. Para Lowes e Target
(1998),
A motivação extrínseca é o tipo que é produzido pela promessa de algum tipo de
recompensa externa. Muitas pessoas aprendem Inglês, porque isso melhorará suas
perspectivas de emprego. As crianças podem aprender a fim de agradar seus pais ou
para passar em um exame. Inglês é um meio para um fim. (LOWES; TARGET 1998,
p.24).

Os elementos externos motivacionais se tratam de uma recompensa, crescimento
pessoal e profissional ou de apenas uma identificação com a Língua. Denomina-se motivação
integrativa àquele que se refere à identificação com a língua, e denomina-se motivação
instrumental àquele que tem a ver com o crescimento e realização profissional. Como
esclarece Harmer (1985, p. 64), na “motivação integrativa é direcionada na identificação e
admiração com a cultura da língua-alvo, o estudante não mede esforços para aprender a língua
para se integrar a cultura. Na motivação instrumental, por outro lado, o estudante objetiva
bom emprego, promoção no trabalho e comunicar-se com os nativos”.
A motivação é um fator decisivo na construção do modelo do mapeamento do perfil
do estudante. Entender o que motiva e impulsiona o estudante a ter um estudo contínuo é o
primeiro passo para se conhecer suas habilidades com o idioma para, assim, abordar o
conteúdo de acordo a sua realidade. Como esclarece Dõrnyei (1994, p. 64), é preciso
“abranger as capacidades que o estudante possui ou acredita possuir e o nível da situação de
aprendizagem, oferecendo condições facilitadoras para que a aprendizagem ocorra”.
Para motivar e impulsionar o estudante na continuação do estudo é necessário que o
mesmo tenha a percepção de que a aprendizagem está ocorrendo de acordo sua necessidade.
Por exemplo, se um indivíduo tem a necessidade de compreender textos, a condução do
professor será na direção de facilitar o processo de aprendizagem. Assim, Melo e Urbanetz
(2008, p. 38) diz que “a escola deve trabalhar com o conhecimento do cotidiano o mais
próximo da realidade dos estudantes”. Rosa (2007), reintera esse pensamento ao dizer que

as aprendizagens vão acontecer em função das necessidades do individuo fazendo
com que imediatamente sujam motivos; [...] assim podemos dizer que, para que
ocorra a aprendizagem é necessário um estado de alerta, impulso, vontade e desejo
de aprender, ou seja, motivação. (ROSA, 2007, p. 28).
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A motivação dos estudantes perpassa também por estratégias que facilitem o
aprendizado e assimilação de conteúdos. Nesse sentido, as ferramentas tecnológicas podem
ser o elemento motivador que desperte o interesse e que conduza o aprendizado de forma mais
significativa e produtiva. A seção que se segue tratará das questões que envolvem o uso das
ferramentas tecnológicas que surgem como aliadas do aprendizado em Língua Inglesa.

2.6 Ferramentas Tecnológicas na Aprendizagem da Língua Inglesa

As ferramentas tecnológicas ganharam espaço no cotidiano das pessoas em geral e
podem contribuem na aquisição e aprendizagem da Língua Estrangeira dos estudantes,
principalmente num contexto de aulas que, geralmente, são feitas à base de exposições
normativas e cansativas, como se pode observar no dia a dia das escolas.
Essa realidade é confirmada por Santos (2011, p. 45) que alega que “o ensino da
língua inglesa na maioria das escolas públicas restringi-se à apresentação das regras
gramaticais, exemplos com sentenças curtas e isoladas descontextualizadas, treinadas em
exercícios escritos de repetição e de substituição típicos do audiolingualismo”.
Partindo desse contexto global da ineficiência da aprendizagem da Língua Inglesa, os
estudantes buscam cada vez mais recursos tecnológicos com intuito de aprender, e as
tecnologias móveis são os mais populares recursos, principalmente, no meio dos adolescentes.
Segundo Costa (2013),

a tecnologia móvel está mudando o modo como aprendemos, pois estamos vivendo
em um contexto da computação ubíqua, no qual os celulares estão incorporados em
nossas atividades diárias, de modo que nós, inconscientemente, aproveitamos suas
comodidades digitais como estratégias para alcançar certos benefícios em nossa vida
real (COSTA, 2013, p. 101).

Então, nesse sentido, é pertinente falar que os celulares e os “tablets” configuraram
uma nova forma de estudar. O celular evoluiu em todos os sentidos, no tamanho, no formato e
na inserção de dispositivos que o denominou de “smartphone” (do inglês, celular com
tecnologias avançadas).
Através dessas tecnologias móveis, o acesso à internet é expressivo e democratizado
para todos os estratos sociais, concebendo condições similares a todos. Acerca desse aspecto,
Carmo (2014), infere que
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Podemos dizer que a internet é o espaço mais democrático existente até hoje, com
respeito a todos os cidadãos, independente de raça, gênero, idade, credos, tendências
políticas ou filosóficas. Há espaço para todos, e todos recebem nela a mesma
atenção e têm os mesmos direitos de participação. Todos se encontram nesse espaço
virtual conhecendo opiniões e com direito a opinar. São donas de casa, empresários,
profissionais, estudantes, guerrilheiros, ateus, religiosos, políticos de direita e de
esquerda, filósofos e artistas. (CARMO, 2004, p.10).

A internet emerge como ferramenta indispensável na pesquisa e no aprofundamento de
conteúdos com recursos como “Google2”, interação com nativos de vários lugares do mundo
através das redes sociais, sites educativos, dicionários e tradutores on-line, o YouTube3 (que é
um dos recurso mais conhecido e acessado pelos estudantes), entre outros.
De acordo Paiva (1999, p. 41),
“a aprendizagem mediada pelas tecnologias móveis é significativa, pois aumenta as
oportunidades de aprendizagem, incentiva a autonomia, adapta os diversos níveis e
necessidades de cada um, facilita o acesso para material autêntico e ultrapassa os
muros da sala de aula propiciando a interação com pessoas no mundo inteiro”.

Em se tratando de tecnologia móvel, os estudantes ainda podem contar com
aplicativos (app’s) educativos, principalmente os que objetivam a aquisição de Língua
Estrangeira. O uso desses dispositivos tornou o estudo ainda mais dinâmico fazendo com que
o estudante seja coautor do seu próprio aprendizado.
Os app’s (aplicativos) são recursos de fácil acesso que permitem a flexibilidade de
tempo e espaço mais adequados para os estudantes permitindo a espontaneidade e
continuidade do estudo, além de trazer a “gamificação 4 ” que auxilia na aprendizagem
desafiadora e engajadora, atraindo-os e, consequentemente, os motivando na continuidade do
estudo do idioma. Como esclarece Rego (2015, p. 76), “aprender nem sempre é o objetivo
principal do jogo, mas o resultado do engajamento, tentativa, erro e superação de desafios são
o foco que levam a aprendizagem”.
A presente pesquisa analisou alguns aplicativos como alicerce para atingir o objetivo
da proposta do mapeamento do perfil do estudante nos fatores, cognitivo, motivacional e de
interesse para um resultado de um estudo autônomo da Língua Inglesa. Diante da diversidade
de aplicativos, a escolha foi feita baseada nos seguintes critérios: gratuidade, ou seja, sem a
aderência um plano, atualização frequente e proposta de acordo a necessidade do indivíduo.
2

Empresa multinacional de serviços on-line e software dos Estados Unidos.
Site de compartilhamento de vídeos enviados pelos usuários através da internet.
4
Do inglês, que significa uso de técnicas características de videojogos em situações do mundo real, aplicadas,
em variados campos de atividade, tais como a educação, saúde, política e desporto entre outros.
3
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“Duolingo” é um aplicativo com 25 níveis para a língua inglesa, o aluno pode chegar
ao nível de proficiência com validade de fato, custa $ 49 dólares e gera um certificado.
Figura 3 – Logomarca Aplicativo Duolingo

Fonte: Imagem extraída do site: https://pt.duolingo.com/. Acesso em 20 de set. de 2018.

O aplicativo oferece quatro possibilidades de ritmo: casual (5 minutos de estudo por
dia), regular (10 minutos por dia), sério (15 minutos por dia) insano (20 minutos por dia) e
envia notificação diariamente enfatizando a importância do estudo da língua ser diário. A
seguir, a Figura 4 apresenta as metas diárias para o aprendizado:
Figura 4 – “Daily goal Settings” / Configure seu objetivo

Fonte: Imagem extraída do aplicativo: https://pt.duolingo.com/. Acesso em 20 de set. de 2018.
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O indivíduo realiza um teste de nível e, de acordo o resultado ou à medida que as
lições são realizadas, elas são também desbloqueadas. O Duolingo se assemelha com um jogo,
pois a cada acerto o usuário recebe um “lingot” (moeda) que é multiplicado pelo número do
nível que ele se encontra e, ao concluir a unidade, recebe dois “lingots”. Os usuários podem se
comunicar/interagir, seguir amigos e competir com eles comprando bloqueios, bônus e
fazendo apostas. Pelo fato da possibilidade da comunicação/interatividade entre usuários
Leffa (2016, p. 29) considera o “Duolingo” como um site híbrido, pois integra características
de rede social, jogo virtual e site educacional.
“Memrise” é um aplicativo de idiomas que possui duas versões: uma gratuita e uma
que demanda pagamento (Memrise Premium) trimestral ou anual e, como o próprio nome diz,
o estudo se dá através da memorização de vocabulário, pronúncia e ritmo.
A Figura 5 traz o slogan do aplicativo Memrise:

Figura 5 – Slogan do Aplicativo “Memrise”

Fonte: Imagem extraída do site: https://deiumjeito.blogspot.com/2017/06/vale-pena-conferir-memrise.html.
Acesso em: 20 de ago. de 2018.

São utilizadas imagens para referência das palavras, sentenças do cotidiano e até
algumas gírias ou ditos. À medida que o usuário acerta, uma pequena planta é preenchida,
como forma de motivar o usuário. “Memrise” funciona on-line e não possui certificação.
Quanto ao nível, à medida que as atividades são realizadas, os conteúdos vão ficando mais
complexos.
O aplicativo “Six Minutes English BBC” é da BBC – British Broadcasting
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Corporation (do inglês, Corporação de Radiofusão Britânica) – e propõe seis minutos de
estudo ao dia, apresenta textos com diversos temas desde conhecimento geral, saúde, esporte,
animais, economia, atividades diárias, entre outros, para atrair o usuário.
A Figura 6 traz a interface do aplicativo Six Minutes English.
Figura 6 – Interface do início do “Six Minutes English”

Fonte: Extraída do aplicativo Six Minutes English pela autora.

O Six Minutes English é um aplicativo que apresenta textos separados de acordo o
ano da produção. Há textos desde o ano 2010 até 2017, e cada ano contém em média 52 textos
acompanhados do áudio.
Cada texto traz o estudo de vocabulário e o usuário pode selecionar os vocábulos
favoritos, a lição favorita ou ainda com um simples clique fazer download (do inglês,
descarregamento).
A Figura 7 mostra a interface da lição “6 Minutes English”.

36

Figura 7 – Interface da Lição "6 Minute English"

Fonte: Extraída do aplicativo 6 Minute English pela autora.

O site da BBC 5 afirma a preocupação da construção do material para uma
aprendizagem exitosa dos estudantes:
A equipe é especializada de produtores, escritores e especialistas criam conteúdo
premiado que envolve e entretém os alunos enquanto os ajuda a melhorar seu inglês.
Explorando uma grande variedade de material da BBC, com conteúdo rico em
mídia e se concentra em apresentar o inglês autêntico, atualizado e real necessário
aos alunos para progredir em seus estudos de inglês. (www.bbc.co.uk)

Com uma proposta semelhante ao Six Minutes English, o aplicativo “Textos em
Inglês” (TIG) oferecido pela “Hurricane Appcenter”, é um app que não precisa de internet
depois de baixado, não contém propagandas, apresenta textos curtos para facilitar a
memorização. Traz também mais de 30 textos e os áudios não são robotizados, apresenta
algumas dicas para orientar o usuário como “Estudar textos em inglês” e “Quantas vezes
preciso estudar cada áudio?”, as atividades são conduzidas em Língua Portuguesa para
auxiliar o usuário e os vocábulos mais simples configuram o nível básico.
A Figura 8 abaixo mostra a interface do app TIG:

5

www.bbc.co.uk
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Figura 8 – Interface do Aplicativo "TIG – Textos em Inglês"

Fonte: Extraída do app TIG – Textos em Inglês pela autora

O texto em Inglês (TIG) traz 30 temas do cotidiano, acompanhado de áudio e com
opção de ao mesmo tempo ver ou não a tradução em Português, com um clique no símbolo do
olho, com opção de “zoom” para o aumento da fonte e da cor do fundo do texto branco ou
preto para para melhor visibilidade da leitura do texto.
A Figura 9 traz uma lição do app TIG:
Figura 9 – Interface da lição do Aplicativo "Textos em Inglês"

Fonte: Extraída do app TIG – Textos em inglês pela autora
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A seguir, a Tabela 2, apresenta um resumo dos aplicativos explorados pela pesquisa e
suas principais características.

Tabela 2 - Aplicativos para Estudo de Língua Inglesa
APLICATIVOS PARA ESTUDO DE LE
Aplicativo

Descrição
Possui 25 níveis para a língua inglesa, o aluno pode chegar ao nível de
proficiência com validade de fato, custa $ 49 dólares e gera um certificado.

Duolingo
Oferece quatro possibilidades de estudo: casual (5 minutos/dia); regular (10
minutos/ dia); sério (15 minutos/dia); insano (20 minutos/dia).

Memrise

Possui duas versões: uma gratuita e uma paga (Memrise Premium)
trimestral ou anual. O estudo se dá através da memorização de vocabulário,
pronúncia e ritmo.
São utilizadas imagens para referência das palavras, sentenças do cotidiano
e até algumas gírias ou ditos. Funciona on-line e não possui certificação.

Six Minutes English

Propõe 6 (seis) minutos de estudo ao dia, apresenta textos com diversos
temas desde conhecimento geral, saúde, esporte, animais, economia,
atividades diárias, entre outros.
Exibe textos separados de acordo o ano da produção, desde o ano 2010 até
2017, e cada ano contém em média 52 textos acompanhados do áudio.
“Textos em Inglês” (TIG) não precisa de internet depois de baixado e
apresenta textos curtos para facilitar a memorização. Traz mais de 30 textos
e áudios não robotizados, e apresenta dicas para orientar o usuário.

TIG
As atividades são conduzidas em Língua Portuguesa para auxiliar o usuário
de nível básico. Contém 30 temas do cotidiano, acompanhado de aúdio e
com opção de ver ou não a tradução em Português ao mesmo tempo.
Fonte: Elaborado pela autora.

Como discutido, as ferramentas tecnológicas podem auxiliar na construção do
conhecimento em Língua Inglesa pelos alunos. Seu uso traz vantagens, uma vez que o aparato
tecnológico está à disposição dos estudantes em dispositivos móveis e apresentam atrativos
motivacionais como diversidade de conteúdos cotidianos, textos dinâmicos, imagens e áudios
que auxiliam no desenvolvimento da competência comunicativa.
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3 METODOLOGIA

O capítulo que se segue tem por intuito descrever a metodologia empregada na
condução desse trabalho, apresentando com o caminho metodológico, o tipo de pesquisa e a
pesquisa de campo, também aborda o lócus e os sujeitos da mesma. A próxima seção traz o
produto, os procedimentos das etapas da aplicação do produto e sua validação com o objetivo
de responder as perguntas que motivaram esse trabalho e a pesquisa de campo.

3.1 Tipo de Pesquisa

Essa pesquisa se enquadra no modelo qualitativo, de natureza interpretativista, já
que busca analisar e descrever o processo de interação do estudante com o modelo de estudo
personalizado aplicado. De acordo com Minayo (1995),

a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas
ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado, ou seja,
ela trabalha com universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e
atitudes o que corresponde a um espaço mais profundo das relações dos processos e
dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.
(MINAYO, 1995, p. 21-22).

Dessa forma, a pesquisa propõe fazer interpretações focando o caráter subjetivo com
a finalidade de conseguir fazer a leitura comportamental e a percepção dos estudantes.
A abordagem conduzida é um estudo combinado de pesquisa e intervenção, a
pesquisa-ação, que trata da ação das pessoas em uma determinada prática social em que,
nesse processo, ocorrem resultados.
Prestes (2003, p. 56) esclarece que “esse tipo de pesquisa objetiva a intervenção na
realidade social com interação plena entre pesquisadores e sujeitos pesquisados”. Já para
Nunan (1992, p. 94), “o objetivo da pesquisa-ação está na relevância das descobertas para o
pesquisador, seus colegas e aprendizes, e na mudança que ocorre na prática diária”.
Nesse aspecto, o pesquisador levanta a importância da descoberta para que esta
conduza a uma prática diária tanto dele mesmo quanto de seus colegas de trabalho.
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3.2 Contexto da Pesquisa

É notório que o conhecimento de Língua Inglesa é relevante uma vez que se trata de
um idioma internacional. Entretanto, no cotidiano escolar é perceptível a dificuldade e/ou
resistência da maioria dos estudantes para o idioma, já que, muitas vezes, as aulas são
baseadas em exposições de normas e regras gramaticais, com exemplos soltos e fora de
contexto, tradução literal tornando o aprendizado cansativo e desestimulador.
Também se constata que as aulas, em sua maioria, não promovem o estudo da
habilidade de audição e fala (audiolingualismo) trazendo para o estudante uma sensação de
incapacidade dessas habilidades na aprendizagem do idioma. Assim, Santos (2011) infere que

[...] o ensino da língua inglesa na maioria das escolas [...] está limitado à
apresentação das regras gramaticais mais básicas, exemplificadas com frases curtas e
descontextualizadas, treinadas em exercícios escritos de repetição e de substituição
típicos do audioligualismo (SANTOS, 2011, p. 3).

A partir dessa perspectiva, é que a presente pesquisa se pauta e para que as questões
levantadas por ela fossem elucidadas, escolheu-se o lócus da mesma: o Instituto Federal
Baiano do Campus de Bom Jesus da Lapa – BA. Os participantes que formam a amostra da
pesquisa são os estudantes voluntários de duas turmas do 1º Ano do Ensino Médio Técnico,
totalizando 40 estudantes.
A escolha desse nível se deu por o 1º Ano do Integrado, ser também o primeiro nível
do referido Instituto, auxiliando os estudos desses aprendentes em Língua Inglesa para os
demais níveis do integrado.
Os estudantes responderam um modelo proposto e, a partir desse, se obteve o
resultado do perfil através de um processo de mapeamento conceitual. O resultado, por sua
vez, vai auxiliar os estudantes no estudo da língua. Além disso, aplicou-se uma entrevista com
oito, dos quarenta estudantes participantes da pesquisa.
A análise dos dados através da observação da aplicação do modelo e dos relatos dos
estudantes entrevistados também faz parte do caminho metodológico adotado.
A Figura 10 mostra, com brevidade, o percurso metodológico escolhido para essa
pesquisa:
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Figura 10 – Percurso Metodológico
CAMINHO METODOLÓGICO
Pesquisa Bibliográfica
Pesquisa Qualitativa
Abordagem Pesquisa-ação

PESQUISA DE CAMPO
Realizada no Instituto Federal da Bahia
(IFBA), campus da cidade de Salvador com
os estudantes de duas turmas do 1º ano do
nível técnico integrado.

Construção do questionário de Competência
e Interesse (Modelo)

O modelo será aplicado com 40 estudantes
voluntários das turmas.

Análise dos dados através da observação da
aplicação do modelo e dos relatos dos
estudantes entrevistados.
Fonte: Elaborado pela autora

A partir do estabelecimento do percurso metodológico, cabe detalhar quais as etapas a
pesquisa percorreu para a elucidação das questões levantadas pela mesma.
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3.2 Descrição das Etapas da Pesquisa

Para fins de organização das atividades que compõem essa pesquisa, foi estruturado
o fluxo das seis etapas ou ações que fazem parte do percurso metodológico apresentado
anteriormente. A Figura 11 mostra o fluxo dessas etapas.
Figura 11 – Fluxo das etapas do percurso metodológico da pesquisa
Etapa 1
Identificação
da

Etapa 2
Levantamento
Referencial

Etapa 3
Levantamento

da questão

Teórico

norteadora

Problemática
Revisão de
Publicações

Etapa 4

Etapa 5

Execução
dos

Etapa 6

Análise
Verificação

do Processo

Testes

Fonte: Elaborado pela autora

A primeira etapa foi a identificação da problemática respaldada através da
experiência de ministrar aulas de Língua Inglesa no Ensino Médio Técnico, através de
conversas com os estudantes que relataram que os anos anteriores não tiveram aulas da
disciplina referida que os impulsionassem para a aprendizagem e, por consequência,
desenvolveram uma aversão e até desânimo para continuar os estudos da língua.
A confirmação da identificação dessa problemática discorreu quando a autora
ministrou aulas no Ensino Médio e também no Curso de Letras com a disciplina “Prática de
Língua Inglesa V”, também através dos relatórios de estágio dos estudantes, nos relatos das
observações nas aulas de Língua Inglesa do Ensino Médio, além de entrevistas que os
estagiários faziam com os estudantes e professores das aulas observadas.
A segunda etapa trata do levantamento do referencial bibliográfico específico para
subsidiar a fundamentação da pesquisa, revisão de publicações já desenvolvidas em torno da
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temática para identificação de novos trabalhos. Nessa etapa, foi possível verificar uma
multiplicidade de pesquisas, contudo nenhuma levou em consideração o perfil do estudante a
fim de entender como proceder no estudo da Língua.
A terceira etapa parte do pressuposto de que os trabalhos anteriores a acerca do
estudo de língua não levavam em consideração o perfil do estudante e, como consequência,
não havia uma coerência/adequação do estudo ao perfil do mesmo, nem motivação para a
continuidade do estudo de língua. Desse modo, houve a necessidade de identificar o nível de
cognição do estudante, captar o interesse dele e motivá-lo na continuidade do estudo para
assim termos uma progressão e desenvoltura dos estudantes na Língua Inglesa. Pautado nesse
cenário, abre-se a questão norteadora para esta pesquisa: como mapear o nível de competência,
interesse e motivação em Língua Inglesa dos estudantes do primeiro ano do Ensino Médio
Técnico para um estudo com uso de tecnologia e uma aprendizagem significativa?
A quarta etapa viabiliza o desenvolvimento da pesquisa, pois apresenta previamente
à Direção Acadêmica e/ou Coordenação de Ensino e exposição dos motivos da pesquisa.
Também acorda o agendamento da data para execução de testes do modelo com dez
estudantes voluntários do primeiro ano do Ensino Médio para assim fazer ajustes de forma
alinhada e coerente para a próxima etapa para, desta forma, assegurar a validação do modelo.
A quinta etapa trata da validação com a aplicação do modelo para 40 estudantes do
Ensino Médio de nível médio no lócus do Instituto Federal Baiano no campus Bom Jesus da
Lapa – BA.
A sexta etapa tem como objetivo a análise do processo no decorrer de todas as etapas,
principalmente da etapa anterior que se relaciona diretamente com a execução da verificação
do modelo com objetivo de que os estudantes se identifiquem com o resultado para condução
do estudo da Língua Inglesa com aprendizagem significativa.
O modelo será apresentado no próximo capítulo. Ele foi desenvolvido a partir de
aprofundamento teórico, que promoverá o mapeamento do perfil do estudante, além de o
resultado possibilitar a orientação para que o mesmo tenha um estudo apropriado de acordo
sua necessidade.
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4. MODELO CONCEITUAL

Segundo os PCN’s (1998), ter conhecimento hoje em dia da Língua Estrangeira é de
grande relevância para interação entre pessoas de culturas diferentes. Essa nova visão auxilia
na construção da cidadania, possibilita ao estudante entender a situação da sociedade como
um todo no âmbito social, político e econômico e faz desse estudante um ser ativo como
indivíduo e cidadão em um mundo globalizado.
Em contrapartida à relevância acerca do conhecimento da Língua Inglesa, e a partir
da experiência profissional da autora da pesquisa, é possível detectar que a escola pública
apresenta estudantes desmotivados e desencorajados para aprender uma nova língua.
Entretanto, a proposta do mapeamento através da aplicação do questionário e seu possível
resultado visa orientar esse estudante a fazer um estudo contínuo e autônomo a partir da
identificação das necessidades efetivas dos mesmos nos fatores: cognitivo, motivacional e de
interesse. Assim, os estudantes poderão ser estimulados a dar continuidade ao estudo de
línguas e se inserir no mundo que requer conhecimentos específicos em língua estrangeira.
O estudo autônomo é de suma importância, uma vez que pode ultrapassar as
divisórias da Instituição. O indivíduo que possui autonomia se responsabiliza pelo próprio
aprendizado e sente-se mais motivado. Ou nas palavras de Melo e Urbanetz (2008):

A aprendizagem acontece somente se houver da parte do educando, uma atividade
autônoma no sentido de que ele se mobilize para o aprendizado. Significa dizer que
a transmissão dos conteúdos, os conhecimentos científicos, as habilidades, atitudes
etc., não é feita de maneira mecânica do professor para o aluno, sem que este queira.
(MELO; URBANETZ, 2008, p. 117).

Brindley (1989) assegura que é com esse aprendizado autônomo que os estudantes
conseguem diagnosticar seus pontos fortes e fracos, passando a ter mais responsabilidade no
desempenho e progresso e, consequentemente, se sentem mais motivados.
O estudo bibliográfico direcionou o desenvolvimento do questionário que constituiu
o modelo, no qual o estudante responde e, ao final, o resultado indica e conduz o estudante a
como proceder no estudo autônomo com uso de ferramentas tecnológicas móveis.
A Figura 12 expõe a proposta do modelo conceitual. Em seguida, a mesma será
analisada.
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Figura 12 – Modelo de Aprendizagem Significativa para o estudo da Língua Inglesa
Estudo
Bibliográfico

Início

Construção

do modelo
Questionário
Processamento
de respostas

Processamento
do resultado

Responder
questionário (x)

Resultados
Material de
Estudo
Fonte: Elaborado pela autora

O teste do modelo possibilita ser retroalimentado, ou seja, o estudante poderá refazer
o teste quando achar necessário, a figura acima mostra esse processo.
O modelo trata de um questionário que levou em conta os fatores competência e
interesse. O questionário se dividiu 20 (vinte) questões para o nível de competência e 7 (sete)
questões para o fator de interesse, totalizando 27 (vinte e sete) perguntas com opções de
respostas objetivas com quatro alternativas (‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’), onde apenas uma alternativa
devia ser assinalada.

a) Indicadores de Competência

Para os indicadores de competência, as questões abordam as quatro habilidades
(reading, writting, listennig and speaking) e nível de dificuldade fácil, médio e difícil.
 Para a habilidade de escrita (writting) são apresentadas sete questões que abordam a
estrutura normativa da Língua, e o nível de dificuldade se divide em: três questões de
nível fácil, duas questões de nível médio e duas questões de nível difícil.
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 Para a habilidade de compreensão textual (reading), também são apresentadas sete
questões, e o nível de dificuldade se divide em: três questões de nível fácil, duas
questões de nível médio e duas questões difícil.
 Para a habilidade de compreensão oral (listenning) são apresentadas três questões em
que o nível de dificuldade se divide em: uma questão de nível fácil, uma questão de
nível médio, de nível uma questão difícil.
 Para a habilidade de fala (speaking) também são apresentadas três questões em que o
nível de dificuldade se divide em: uma questão de nível fácil, uma questão de nível
médio, uma questão de nível difícil.
A Tabela 3 mostra detalhadamente: o número da questão e a pontuação da mesma, o
assunto, o nível de dificuldade (fácil, médio ou difícil), e a habilidade abordada.
Tabela 3 – Assunto, nível de dificuldade e habilidades das questões
Questão

Pontuação

Assunto

Habilidade

Verbo “To be”

Nível de
Dificuldade
Fácil

1

0,4

2

0,4

Pronouns

Fácil

Writing

3

0,4

Simple Present

Fácil

Writing

4

0,4

Simple Past

Médio

Writing

5

0,4

Clauses Conditional

Médio

Writing

6

0,4

Interrogative Pronouns

Difícil

Writing

7

0,4

Perfect Past

Difícil

Writing

8

0,4

Simple Future

Fácil

Reading

9

0,4

Questions “How”

Fácil

Reading

10

0,4

Present Progressive

Fácil

Reading

11

0,4

Compreending text “Blog”

Médio

Reading

12

0,4

Compreending text “Cartoon”

Médio

Reading

13

0,4

Compreending text “Magazine”

Difícil

Reading

14

0,4

Compreending text “E-mail”

Difícil

Reading

15

0,6

Compreending conversations - meeting

Fácil

Listennig

16

0,7

Compreending conversations - clothes

Médio

Listennig

17

0,7

Compreending conversations - Occupations

Difícil

Listennig

18

0,8

Speaking - Introduce

Fácil

Speaking

19

0,8

Speaking - Clothes

Médio

Speaking

20

0,8

Speaking - Events

Difícil

Speaking

Fonte: Elaborado pela autora

Writing
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Alguns testes de nivelamento on-line foram analisados para desenvolvimento das
questões. Os testes analisados foram “CCAA, FISK (para adultos ou alunos do Ensino Médio)
e UP TIME”. Todos só trazem as habilidades de escrita (writing) e leitura (reading), pois os
testes, através do site, não oferecem as outras duas habilidades de fala (speaking) e
compreensão oral (listenning), apenas pessoalmente com agendamento prévio nas unidades
dos cursos.
A escolha dos cursos acima se deu pelo critério de serem mais conhecidos na
comunidade e pelo fato das questões serem desenvolvidas, segundo o site, por especialistas
em Linguística Aplicada com formação na área de Letras. Foi feito uma análise e selecionado
algumas questões de conteúdo em comum.
Para as questões nas habilidades de fala (speaking) e compreensão oral (listenning)
foram usados: livro Top Notch Fundamentals, 2ª edição da Editora Saraiva, material do Livro
Interchange Intro, 4ª edição da Editora Cambridge, livro Power English 4, New Edition, da
Editora Macmilan, módulo 1 do Objetivo, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e algumas
questões foram desenvolvidas pela autora. As imagens dos materiais usados estão dispostas
no anexo.
Dá-se início com as questões de competência e motivação que foram desenvolvidas, a
princípio, pelo embasamento bibliográfico. Para elaboração das questões específicas de
competência, foram analisados vários testes on-line de nivelamento de cursos de conversação,
também foi levada em conta a experiência da autora, além da experiência de outros
professores especialistas.
São três modelos de material de estudo – Básico, Intermediário e Avançado – a partir
das respostas do questionário que foi desenvolvido pela autora e que se encontra nos anexos.
Para nível básico o estudante teve um resultado de até 6,0 pontos nas questões de competência
(1 a 20).
No modelo apresentado, os estudantes se propõem a responder as referidas questões de
competência e de interesse, após esse procedimento é feito o processamento de análise das
respostas para, só assim, obter-se o resultado. A pontuação foi definida da seguinte forma:


Para os resultados de 0,0 a 60,00 pontos será considerado Nível Básico;



Para os resultados de 61,00 a 80,00 pontos será considerado Nível Intermediário;



Para os resultados de 81,00 a 100,00 pontos será considerado Nível Avançado.
Essa pontuação foi definida a partir da análise dos resultados e classificação (Básico,

Intermediário e Avançado) através de provas de nivelamento on-line para cursos de
conversação de Língua Inglesa.
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Quanto às questões de interesse, essas tiveram um embasamento bibliográfico e o
resultado de cada uma está predisposto em tabelas que se encontram no resultado, para melhor
visibilidade.
Com o processamento dos resultados dos questionários é possível mapear o perfil
individual de competência e interesse de cada estudante proporcionando motivação e a
perspectiva de um estudo continuado.
A partir disso, é orientado e indicado um plano de estudo com um material acessível
através da internet e aplicativos, enfatizando a importância do estudante ter a possibilidade de
responder o questionário quantas vezes achar necessário uma vez que o modelo conceitual
pode ser retroalimentado.

B) Indicadores de Interesse

Cada tema da fundamentação teórica auxiliou a pesquisa no desenvolvimento do
modelo conceitual. Apresentou-se que a aprendizagem significativa leva em consideração o
conhecimento prévio para, só assim, oferecer material relacionável ao conhecimento existente,
gerando novo conhecimento. No estudo da Língua Inglesa, conectar o ‘velho’ com o ‘novo’,
os estudantes trazem algum conhecimento do idioma como palavras ou sentenças
possibilitando a efetivação uma aprendizagem significativa.
Para a construção de um modelo conceitual, as metodologias de ensino de Língua
Estrangeira são de suma importância, por isso não podemos eleger uma abordagem aleatória e
sem reflexão, desrespeitando a individualidade do estudante. Desta forma, é preciso que se
leve em consideração o nível de cognição, contexto cultural, social e valores dos sujeitos da
aprendizagem. Por isso, a importância da identificação prévia do perfil dos estudantes para só
assim desenvolver um plano de estudo.
A despeito das habilidades comunicativas da língua (leitura, escrita, fala e
compreensão oral) entende-se que não é produtivo o estudo a partir de uma ou duas
habilidades, mas que é imprescindível que as quatro estejam integradas. Entretanto, o nível de
competência de cada estudante indica por qual/quais habilidades pode-se começar o estudo e
as demais habilidades devem ser inseridas ao longo da aquisição da língua-alvo.
No processo cognitivo de Piaget pôde-se verificar como ocorre a evolução da
inteligência, através da assimilação (capacidade que o sujeito possui de incorporar um novo
objeto ou ideia às estruturas já construídas) e da acomodação (o ajuste de um novo objeto e
assim, a alteração dos esquemas de ação adquiridos, a fim de se adequar ao novo objeto ou

49

ideia). Feito isso, o sujeito chega ao ponto de equilibração.
Além disso, não adianta apenas iniciar os estudos de uma nova língua, mas é
importante dar continuidade ao mesmo, já que para aprender a Língua Estrangeira é preciso
construção e reconstrução partindo do envolvimento do estudante com a ação de um estudo
contínuo. E pra que isso aconteça, o estudante deve ser motivado, tendo contato com material
de estudo de acordo a realidade e nível de competência.
E, por fim, é significativa e produtiva a utilização das ferramentas tecnológicas para
um plano de estudo de língua, já que os estudantes se interessam pelo mundo digital. As
ferramentas digitais podem e devem ser palco de uma aprendizagem significativa e cotidiana.
Para um estudante de Nível Intermediário, que já teve contato com o idioma, seria
indicado, para auxiliá-lo na desenvoltura da comunicação, o estudo da audição e da fala em
conjunto com as demais habilidades, como acontece na língua materna, e recomenda-se
também o uso de recurso complementar como o visual e facial. Isso possibilitará uma
aprendizagem significativa da língua.
Para um estudante de Nível Avançado, que tem competência linguística, é
interessante manter o estudo continuado junto com todas as habilidades. Para manter uma
desenvoltura na comunicação e praticar a fala se exige um raciocínio rápido e coerente, e a
audição permite o hábito da construção da fala e na melhoria da pronúncia. Incorporado a
essas, há que se ter um estudo das demais habilidades: escrita e leitura.
Para todos os níveis de estudo, as habilidades devem estar integradas ou, a partir de
uma, fazer-se o estudo das demais A tabela que segue apresenta possibilidades de indicadores
para desenvolver a competência dos estudantes.
Tabela 4 – Indicadores de Competência
INDICADORES DE COMPETÊNCIA
Nível Básico

Nível Médio

Nível Avançado

Reading (Leitura)

Listennig (Compreensão Oral)

Speaking (Fala)

Writing (Escrita)

Speaking (Fala)

Listennig (Compreensão Oral)

Listennig (Compreensao Oral)

Reading (Leitura)

Reading (Leitura)

Speaking (Fala)

Writing (Escrita)

Writing (Escrita)

GRAMÁTICA:
Deve ser internalizada no estudo de cada habilidade, correlacionada e não individualizada.
Fonte: Elaborado pela autora.
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O Nível Básico: deve ser iniciado com a leitura e escrita e depois seguir com a
compreensão oral e a fala.
O Nível Intermediário: deve ser iniciado com a compreensão oral e a fala, e ser
coligada com as demais habilidades de leitura e escrita.
O Nível Avançado: deve ser iniciado com a fala e a compreensão oral e dar
continuidade ao estudo com a leitura e a escrita.
E, quanto à gramática, deve ser internalizada no estudo, correlacionada e não
individualizada em todos os níveis de competência e em cada habilidade(s) estudada (s).
Como vimos essas orientações são pressupostos das teorias de metodologia do ensino
de Língua Inglesa quando se trata de fazer o estudo a partir das habilidades que apresentam
menos complexidade, como foi mencionado no nível básico dá inicio com a leitura e a escrita,
com aquela pelo fato de ainda ser a de maior contato em sala de aula.
Além de que aprendizagem significativa mostra a importância do estudo ter relação ao
conhecimento que o estudante traz. Enquanto que o nível intermediário se inicia com a
compreensão oral, já que essa é menos complexa que a fala e ainda o estudante deste nível
intermediário traz algo de conhecimento que o ajude a compreensão oral. Desse modo
estamos levando em consideração ao que preconiza a motivação de apresentar ao estudante
condição facilitadora, partindo da capacidade que ele traz. E quanto ao principio da
persistência e continuidade no estudo de um idioma para estudante de nível avançado o estudo
das quatro habilidades.
Esse questionário contém um total de sete (7) perguntas objetivas com quatro (4)
alternativas de resposta, na qual apenas uma alternativa deve ser escolhida pelo estudante. As
questões se encontram no apêndice, e elas se referem aos aspectos interesse e motivação. A
finalidade, como dito, é promover motivação ao estudante e, a partir disso, possibilitar um
estudo contínuo.
Desenvolvemos as questões com auxilio e suporte da bibliografia e também da
própria experiência e dos relatos de outros professores da área.
Para melhor compreensão de como se trabalhou com o interesse dos estudantes,
apresentamos a Tabela 5 (abaixo) com os “Indicadores de Interesse” que objetiva alcançar um
estudo contínuo da Língua, já que para êxito no estudo de idioma é preciso continuidade.
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Tabela 5 – Indicadores de Interesse
INDICADORES DE INTERESSE

Indicadores
para o estudo

Necessidade

Nível Básico

Nível Médio

Nível Avançado

Oferecer condições facilitadoras de acordo o objetivo do estudante para
impulsioná-lo ao interesse do estudo: Ingressar na faculdade, intercâmbio,
profissional, pessoal.

Material

Com as quatro habilidades integradas e texto e vocabulário de acordo o nível
de competência de acordo conhecimento prévio dos estudantes.

Temas textuais
de interesse

Temas relacionados a
atividades diárias

Tempo

Período do dia

Temas relacionados a
esportes, cultura dos
países, situações
cotidianas.

Temas relacionados a
conhecimentos gerais

Disponibilidade que cada estudante tem para o estudo da língua para assegurar
a frequência e continuidade. (10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos
ou mais).

O melhor horário de estudo torna a aprendizagem com maior facilidade
(manhã, tarde, noite ou madrugada)
Fonte: Elaborado pela autora

Os indicadores de interesse estão conectados com o modelo conceitual a partir do
entendimento da necessidade de cada estudante, ou seja, o material respeita o conhecimento
prévio do estudante; as quatro habilidades comunicativas se encontram integradas com temas
textuais de interesse dos mesmos; além do que se respeita a disponibilidade de tempo e o
período do dia que cada estudante tem para o plano de estudo. Dessa forma, tenhamos um
estudo contínuo e uma aprendizagem significativa.
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5. ANÁLISE E RESULTADO

A aplicação do questionário foi feita para 40 (quarenta) estudantes do primeiro ano
Integrado Técnico do Instituto Federal Baiano, Campus Bom Jesus da Lapa – Ba. O
questionário aborda os fatores de competência e de interesse, sendo:


Fator competência com 20 (vinte) questões
- 14 (catorze) questões, cada uma com 0,4 para habilidade de leitura e escrita com total
de (5,6);
- 3 (três) questões para as habilidades de fala com respectivas notas (0,6), (0,7) e (0,7)
com total de 2,0 pontos para essa habilidade;
- 3 (três) questões para a habilidade de compreensão oral com nota (0,8) para cada
questão e total de (2,4).



Fator de interesse foram 7 (sete) questões, no qual de acordo a resposta já estará
predefinida a orientação para a construção do plano de estudo.

Vejamos como seria um plano de estudo do estudante de Número 01:

Diante do questionário, o Estudante 01, em Leitura e Escrita alcançou (1,2), enquanto
que no Áudio e Fala foi (0,0), concluindo-se que seu nível é Básico. Como o contato do
mesmo com inglês foi só na Escola nos anos anteriores, e partindo para o questionário de
motivação, o aplicativo Duolingo, nesse nível, é superinteressante, pois apresenta as quatro
habilidades integradas. Quanto ao interesse pessoal, a sugestão é aprender uma comunicação
básica, iniciar com apresentações de pessoas e cumprimentos e, ainda, localização, conversas
informais. O tempo escolhido desse estudante foi de 40 minutos mostrando a importância da
disciplina e a dedicação diária para uma aprendizagem significativa.
Como a opção escolhida foi de conversação básica orienta-se a ênfase nas habilidades
de compreensão oral e fala, se no caso de nível Básico começar com sentenças curtas típicas
de conversas e não vocábulos isolados simplesmente. No caso de nível Intermediário orientase sentenças mais elaboradas e para nível Avançado sentenças e conversas mais complexas.
A habilidade que ele julga mais fácil é a leitura, então a princípio pode-se dar início
com essa habilidade e, após isso, integrar as demais para que não haja desmotivação na ordem
das fáceis para as difíceis. À medida que for desenvolvendo mais confiança e sensação de
competência, o estudante terá a percepção que está aprendendo.
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Melhor horário para estudo indicado pelo estudante foi pela manhã, então foi
enfatizado a importância do mesmo manter o estudo no período do dia que sinta maior
facilidade.
De acordo com as alternativas escolhidas a respeito do texto e sua compreensão oral,
indica-se o app Textos em Inglês Grátis (TIG), aplicativo nos item 9, 11 e 12, respectivamente,
pois apresenta o estudo do texto trazendo a tradução e as perguntas em língua portuguesa para
que o estudante não tenha dificuldade e avance nos estudos. TIG traz ainda o texto em inglês,
o áudio e ao lado a tradução ao mesmo tempo.

5.1 Questionário de Competência

A tabela que segue apresenta o resultado de competência de cada estudante nas quatro
habilidades e no final temos a pontuação média do total dos estudantes.

Tabela 6 - Questionário de Competência
Questão 1 à 14

Questão 15 à 17

Questão 18 à 20

Estudantes

Leitura e Escrita = 5,6

Áudio = 2,0

Fala = 2,4

Estudante 1

1,2

0,0

0,0

Estudante 2

0,4

0,0

0,0

Estudante 3

1,2

0,0

0,0

Estudante 4

0,8

0,0

0,0

Estudante 5

1,2

0,0

0,0

Estudante 6

1,6

0,0

0,0

Estudante 7

1,2

0,0

0,0

Estudante 8

1,6

0,0

0,0

Estudante 9

0,8

0,0

0,0

Estudante 10

0,4

0,0

0,0

Estudante 11

0,8

0,0

0,0

Estudante 12

1,2

0,0

0,0

Estudante 13

1,2

0,0

0,0

Estudante 14

1,6

0,0

0,0

Estudante 15

1,6

0,0

0,0

Estudante 16

1,2

0,0

0,0
(Continua)
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Questão 1 à 14

Questão 15 à 17

Questão 18 à 20

Estudantes

Leitura e Escrita = 5,6

Áudio = 2,0

Fala = 2,4

Estudante 17

0,4

0,0

0,0

Estudante 18

2,0

0,0

0,0

Estudante 19

0,8

0,0

0,0

Estudante 20

1,6

0,0

0,0

Estudante 21

0,8

0,0

0,0

Estudante 22

0,8

0,0

0,0

Estudante 23

1,6

0,0

0,0

Estudante 24

0,8

0,0

0,0

Estudante 25

1,2

0,0

0,0

Estudante 26

1,6

0,0

0,0

Estudante 27

1,2

0,0

0,0

Estudante 28

1,6

0,0

0,0

Estudante 29

0,4

0,0

0,0

Estudante 30

1,6

0,0

0,0

Estudante 31

1,6

0,0

0,0

Estudante 32

0,8

0,0

0,0

Estudante 33

2,0

0,0

0,0

Estudante 34

0,8

0,0

0,0

Estudante 35

1,6

0,0

0,0

Estudante 36

1,6

0,0

0,0

Estudante 37

1,6

0,0

0,0

Estudante 38

0,8

0,0

0,0

Estudante 39

2,4

0,0

0,0

Estudante 40

1,2

0,0

0,0

Total

48,8

0,0

0,0

Média

1,22

0,0

0,0

Fonte: Desenvolvida pela autora.

Conforme a tabela acima, nota-se que os estudantes apresentam total dificuldade e
deficiência nas habilidades de compreensão oral e de fala da Língua Inglesa. Isso confirma a
importância de que os mesmos precisam ter o estudo dessas habilidades que, a princípio,
parecem esquecidas em sala de aula. Levando em consideração o que vimos na construção da
fundamentação teórica, o estudo das quatro habilidades deve estar associado, e não uma em
detrimento a outra.
E, no intuito de incentivá-los, é interessante que comecem o estudo pela habilidade
que sentem maior facilidade, para só assim inserir as demais e, com isso, motivá-los para a
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persistência e continuidade no estudo. E claro, levando em consideração a competência e
necessidade de cada estudante.
Quanto à habilidade de Leitura e Escrita com nota total de (5,6), apenas dois
estudantes obtiveram nota (2,0) e apenas um estudante nota (2,4). Porém, esses estudantes
responderam no questionário que já tinham tido contato com a língua em cursos, além da
escola. O Gráfico 1, mostra a média das notas dos estudantes:
Gráfico 1 - Notas dos Estudantes

Média

Fonte: Elaborado pela autora.

Percebe-se com esse resultado a dificuldade desses estudantes também nessa
habilidade, em que a média foi de (1,2).

5.2 Questionário de Interesse

No questionário de Interesse vimos que os estudantes ficaram a vontade pra escolher
a alternativa que mais se identificassem, desse modo foi respeitada a individualidade e
necessidade de cada um. Na Tabela 7 e nos Gráficos que se seguem, veremos a quantidade e
porcentagem de estudantes que escolheram determinada alternativa e, ainda, apresentaremos a
alternativa de cada questão que foi mais escolhida entre eles.
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Tabela 7 - Número de respostas às alternativas dadas pelos estudantes
N◦ de Alunos que

N◦ de Alunos

N◦ de Alunos que

N◦ de Alunos que

N◦ de Alunos

respondeu a

que respondeu a

respondeu a

respondeu a

que não

alternativa ‘A’

alternativa ‘B’

alternativa ‘C’

alternativa ‘D’

responderam

21

7

31

-

-

2

22

13

-

-

22

5

23

14

8

3

11

4

24

22

5

-

8

5

25

12

21

4

-

3

26

13

13

3

7

4

27

36

-

-

-

4

Questão

Fonte: Elaborado pela autora.

A seguir, as questões e os Gráficos com as respostas dos estudantes, em que
apresentam o resultado da aplicação, além do embasamento para construção de cada questão e
a orientação para o plano de estudo.
A Questão 21 (Figura 13) trata do contato dos estudantes com a Língua Inglesa:

Figura 13 - Contato com a Língua Inglesa
21. Qual o seu contato com a Língua Inglesa?
a) Nunca

Para essa alternativa orienta-se o uso do aplicativo “Memrise”.

b) Apenas na Escola nos anos
anteriores.

Para essa alternativa orienta-se o uso do “Duolingo”

c) Já fez curso em Escola de
Idiomas.

Para essa alternativa orienta-se dividir o tempo diário disponível e fazer uso
dos aplicativos “Memrise” e “Duolingo”.

d) Atualmente faz curso em
Escola de Idiomas.

Para essa alternativa orienta-se fazer uso do aplicativo BBC “Six minutes
english” e os cursos de Conversa e Ação.
Elaborado pela autora.

De acordo Harmer (1985, p.3-4), a motivação integrativa é direcionada na
identificação e admiração com a cultura da língua-alvo, o estudante não mede esforços para
aprender a língua para se integrar a cultura. Na motivação instrumental, por outro lado, o
estudante objetiva bom emprego, promoção no trabalho e comunicar-se com os nativos.
O autor trata do objetivo do indivíduo no estudo da Língua a partir de uma motivação
intrínseca. É relevante que o estudo esteja de acordo com que o estudante tem interesse, a
questão que segue aborda sobre essa identificação resultando uma orientação dos temas e
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conteúdos na escolha da alternativa. Para a alternativa escolhida, sugere-se um curso de
conversação que contém os temas das alternativas b) intercâmbio; c) turismo e lazer e d)
pessoal

no

“YouTube”

com

título

Conversa

Ação

(https://www.youtube.com/watch?v=N6yd26-CCu4), e para a alternativa restante a)
profissional,

sugerimos

também

no

“YouTube”

com

título

Learn

English

(https://www.youtube.com/watch?v=RdcwmKiSQLg). Os dois trazem falas dos personagens
que são enunciadas de forma devagar e há legenda em inglês, além da movimentação corporal
e expressão facial dos personagens que facilitam a compreensão do contexto.
O Gráfico 2 mostra as respostas dos estudantes à pergunta já citada:

Gráfico 2 - Questão 21: Contato com os estudantes com Língua Inglesa

Não respondeu
nenhuma
alternativa
5%

Questão 21
Alternativa A
Alternativa A
17%

Alternativa B

Alternativa C
Alternativa D

Alternativa B
78%
Fonte: Elaborado pela autora

Não respondeu
alternativa

Percebe-se no Gráfico 2 que apenas duas alternativas foram assinaladas, a letra ‘A’
com 17% onde os estudantes nunca tiveram contato com a língua inglesa. A letra ‘B’ teve
78% que trata o contato dos estudantes apenas na escola nos anos anteriores, levando em
consideração que todos os sujeitos estudaram em escola pública.
Para os estudantes que nunca tiveram contato com a língua indicamos o aplicativo
“Memrise” que visa mais a memorização e o estudo de vocabulários. Os que já tiveram
contato na escola e, ainda assim, mostraram muita dificuldade indica-se o aplicativo
“Duolingo” que traz um estudo de vocabulários e construções de sentenças.
A Questão 22 (Figura 14) trata do interesse dos estudantes em aprender Inglês:
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Figura 14 - Interesse dos estudantes em aprender Inglês
22. Qual seu interesse em aprender inglês?
a) Profissional
b) Intercâmbio

c) Turismo e Lazer

d) Pessoal

Para essa alternativa orienta-se conversação de nível intermediário já que os temas
serão improváveis no contexto.
Para essa alternativa orienta-se um estudo de comunicação avançado já que
intercâmbio vai se viver a Língua o dia todo, todos os dias e requer competência
linguística de comunicação para diversas áreas.
Para essa alternativa orienta-se um estudo de comunicação básica como temas:
informações de localização, pedidos em restaurantes, pagamentos, conversa no
hotel, no táxi, na loja.
Para essa alternativa orienta-se comunicação básica de se apresentar e conhecer
pessoas, conversas informais.
Elaborado pela autora.

As aprendizagens vão acontecer em função das necessidades e interesses do
indivíduo fazendo com que imediatamente surjam motivos, assim podem dizer que, “para
que ocorra a aprendizagem é necessário um estado de alerta, impulso, vontade e desejo de
aprender, ou seja, motivação” (ROSA, 2007, p. 28).
A necessidade do indivíduo é mola propulsora na motivação e continuidade do estudo
resultando desenvoltura no idioma. O Gráfico 3 mostra o nível de interesse dos estutantes:

Gráfico 3 - Questão 22: Interesse em aprender inglês

Questão 22
Não respondeu
nenhuma
alternativa
13%

Alternativa A

Alternativa A
32%

Alternativa B
Alternativa C
Alternativa D

Alternativa D
55%

Não respondeu nenhuma
alternativa

Fonte: Elaborado pela autora.

Como nota-se, apenas duas das alternativas foram assinaladas, sendo essas a
alternativa ‘A’ âmbito Profissional, com 32%, e a alternativa ‘D’, para âmbito Pessoal, com
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55%. Assim, orienta-se estudo para uma comunicação básica que consiste em se apresentar e
conhecer pessoas, perguntar localizações, conversas informais.
A Questão 23 (Figura 15) trata da frequência diária com que os estudantes estão
envolvidos nos estudos.
Figura 15 - Frequência diária dedicada aos estudos de Língua Inglesa
23. Qual a frequência diária você tem disponível para está desenvolvendo as atividades e o estudo?
a) 10 minutos por dia.
b) 20 minutos por dia.
c) 30 minutos por dia.
d) 40 minutos por dia.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor organização e
disciplina do estudante no estudo.

Elaborado pela autora.

Silva (2010, p. 284) afirma que para aprender uma língua estrangeira é preciso
persistência devido à sua natureza de construção e reconstrução de conceitos e execução de
tarefas. Dessa forma, é necessária a prática diária para construção do processo da
aprendizagem. O Gráfico 4 mostra a frequência com diária dos estudantes nos estudos:

Gráfico 4 - Questão 23: Frequência diária para o estudo

Fonte: Elaborado pela autora.

Na aplicação do questionário foi enfatizada a importância da dedicação e da disciplina
nos estudos, principalmente a frequência, de forma que os mesmos escolhessem um período
que pudessem cumprir o plano de estudo. As opções disponíveis foram desde 10 minutos a 40
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minutos. Conforme o gráfico acima, a maioria dos estudantes, 35%, optou pela a alternativa
‘A’ com 10 minutos e a segunda opção mais escolhida foi 28% com 40 minutos de estudo
diário.
A questão que se segue, número 24, aborda a habilidade ou habilidades que o
estudante precisa no estudo da Língua Inglesa. A maioria escolheu justamente as habilidades
que todos os estudantes demonstraram deficiência total – de fala e compreensão oral. Para
essa alternativa, orienta-se ênfase nas habilidades de compreensão oral e fala. No caso de
nível Básico, começar com sentenças curtas típicas de conversas e não vocábulo isolado
simplesmente. No caso de nível Intermediário, orienta-se sentenças mais elaboradas, e para
nível Avançado, sugere-se sentenças e conversas mais complexas como uso de um filme.
A Questão 24 (Figura 16) traz a necessidade dos estudantes no que diz respeito às
habilidades que mais necessitam em Língua Inglesa:

Figura 16 - Habilidades mais necessárias dos estudantes em Língua Inglesa
24. Qual sua necessidade maior nas habilidades da Língua Inglesa?
Para essa alternativa orienta-se ênfase nas habilidades de compreensão oral e fala,
se no caso de nível básico começar com sentenças curtas típicas de conversas e não
vocábulos isolados simplesmente, no caso de nível intermediário orienta-se
sentenças mais elaboradas e para nível avançado sentenças e conversas mais
a) Conversação básica
complexas como uso de um filme.
Sugerimos o aplicativo do “Duolingo” que traz a compreensão oral e o exercício
da fala com a repetição, para ampliar e particularizar o estudo da pronúncia sugerese o aplicativo “english pronunciation”.
Para essa alternativa orienta-se a principio o estudo das estratégias e técnicas de
Leitura e a prática diária em resolução de compreensão de textos técnicos. Busque
textos técnicos de sua necessidade na internet.
Para
as
estratégias
de
leitura
sugerimos
b) Compreensão de Leitura https://inglesinstrumentalonline.com.br/scanning-e-skimming-os-metodos-deem textos técnicos.
leitura-do-ingles-instrumental/
http://tics.ifsul.edu.br/matriz/conteudo/disciplinas/_pdf/ingles_instrumental.pdf
Para essa alternativa orienta-se a principio estudo com gêneros textuais, leituras
textuais para ampliação de vocábulos para assim prática da escrita. Sugerimos o
c) A habilidade de escrita
aplicativo Duolingo a priori e em seguida o estudo com gêneros textuais no link
para comunicação.
https://blogdoenem.com.br/generos-textuais-2/
Para essa alternativa orienta-se a principio o estudo das estratégias e técnicas de
d) Compreensão em textos Leitura e a prática diária em resolução de compreensão de textos usados em
para vestibular.
vestibular.
Para
as
estratégias
de
leitura
sugerimos
https://inglesinstrumentalonline.com.br/scanning-e-skimming-os-metodos-deleitura-do-ingles-instrumental/
http://tics.ifsul.edu.br/matriz/conteudo/disciplinas/_pdf/ingles_instrumental.pdf
E para textos de vestibulares sugerimos o link com provas com gabaritos de anos
anteriores http://portal.inep.gov.br/provas-e-gabaritos
Elaborado pela autora.
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Dõrnyei (1994) apresenta os componentes motivacionais em três dimensões distintas:
o nível linguístico, abrangendo os motivos que orientam o interesse do aluno na aprendizagem
da Língua Estrangeira; o nível do aprendiz, abrangendo as capacidades que o aluno possui ou
acredita possuir para ter sucesso nessa aprendizagem; e o nível da situação de aprendizagem,
abrangendo as condições facilitadoras para que a aprendizagem ocorra.
Oferecer condição complexa possibilita o desestímulo do estudante, resistência e
bloqueio do mesmo para com a Língua. Assim, é imprescindível condição facilitadora para
que a aprendizagem ocorra.
Conforme Gráfico 5, 55% dos estudantes acham importante as habilidades de
compreensão oral e fala:

Gráfico 5 - Questão 24: Habilidades necessárias em Língua Inglesa para os estudantes

Fonte: Elaborado pela autora.

Foi sugerido o aplicativo do “Duolingo” que traz a compreensão oral e o exercício
da fala com a repetição. Para ampliar e particularizar o estudo da pronúncia, sugere-se o
aplicativo “English Pronunciation”. Esses dois aplicativos trazem suporte para auxiliar
justamente as habilidades que todos os estudantes apresentaram dificuldade total.
A Questão 25 (Figura 17) traz a habilidade que o estudante julga mais fácil em
Língua Inglesa:
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Figura 17 - Habilidade que o estudante julga mais fácil em Língua Inglesa
25. Das habilidades abaixo qual você julga mais fácil?
a) Leitura
b) Escrita
c) Fala
d) Compreensão auditiva

De acordo a alternativa escolhida dê início ao seu estudo com a habilidade
que você julga mais fácil e só depois vá inserindo aos poucos as demais
habilidades na ordem das fáceis para as difíceis, a partir de quando você vai
desenvolvendo mais confiança e sensação de competência, ou seja, tem a
percepção que está aprendendo.
Elaborado pela autora.

A Questão 25 quer saber qual a habilidade o estudante julga mais fácil, já que o
plano de estudo deve iniciar pela habilidade que o estudante se identifica a fim de que não se
desmotive e venha dar continuidade ao estudo, resultando na aprendizagem significativa. E a
maioria optou pela alternativa ‘B’, com 52%, sendo a habilidade da escrita. A segunda
alternativa mais escolhida foi à alternativa ‘A’, com 30%, sendo esta a de leitura.
Gráfico 6 – Questão 25: Habilidade que o estudante julga mais fácil

Fonte: Elaborado pela autora

Nesse caso, é orientado que o estudo seja iniciado com a habilidade que o estudante
julga mais fácil e só depois inserir, aos poucos, as demais habilidades na ordem das fáceis
para as difíceis. Assim, o estudante desenvolve mais confiança e sensação de competência, ou
seja, tem a percepção de que está aprendendo.
A Questão 26 (Figura 18) traz o melhor horário para o estudante a fim de se aprender
Língua Inglesa com maior facilidade:
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Figura 18 - Melhor horário para o estudante aprender Língua Inglesa
26. Qual o melhor horário de estudo para aprender com maior facilidade?
a) pela manhã
b) pela tarde
c) pela noite
d) pela madrugada

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor organização e
disciplina do estudante no estudo.
Elaborado pela autora.

Segundo Davis e Oliveira (1994), os valores e interesses dos estudantes influenciam
em determinado esforço. Temas que os atraem, trará mais empenho em aprender, pois,
normalmente, os estudantes apresentam algum conhecimento do assunto na língua materna,
sendo um auxílio para compreensão do texto na Língua Inglesa e uma condição facilitadora.
A Questão 26 aborda o turno do dia que o estudante sente maior disposição para
executar o plano de estudo e como resultado tivemos igualdade de 32% entre a alternativa ‘A’,
sendo esse turno da manhã, e alternativa ‘B’, no turno da tarde. Esse aspecto mostra a
importância da individualidade de disposição de estudo para cada um, no qual cada um deve
executar o plano de estudo de acordo com a opção escolhida com a finalidade de organizar e
disciplinar o esquema de estudo. O Gráfico 7 mostra que tanto no turno da matutino, quanto
no turno vespertino, a maioria dos estudantes têm maior disposição para se empenhar no
plano de estudos:

Gráfico 7 - Questão 26: Melhor horário para facilitar a aprendizagem
Não respondeu
nenhuma
alternativa
10%

Questão 26
Alternativa A

Alternativa B
Alternativa D
18%

Alternativa C
8%

Alternativa A
32%

Alternativa C
Alternativa D

Alternativa B
32%

Fonte: Elaborado pela autora.

Não respondeu nenhuma
alternativa
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Por fim, temos a Questão 27 (Figura 19) que trata dos assuntos de maior interesse
dos estudantes:
Figura 19 - Temas que os estudantes apresentam mais interesse
27. Em relação aos textos quais temas você tem mais interesse?
a)

Nível básico: Temas relacionados ao cotidiano Textos em Inglês Grátis (TIG), aplicativo nos item
como está chovendo muito, Um herói, Boa menina. 9,11 e 12 respectivamente. Traz o texto em inglês, o
áudio e ao lado a tradução ao mesmo tempo.

b) Nível Básico: Temas relacionados a atividades Textos em Inglês Grátis (TIG), aplicativo nos itens
diárias como planejar uma viagem, Vida Ocupada, 2,3 e 5 respectivamente. Traz o texto em inglês, o
lavar as mãos.
áudio e ao lado a tradução ao mesmo tempo.
c)

Nível Intermediário: Temas relacionados a esporte, Six minutes English BBC, aplicativo, tema se
como: Ciclistas velozes / Bicicletas / Esporte encontra nos textos do ano 2014 / 2016 /2013
futebol Americano.
respectivamente.

d) Nível
Avançado:
Temas
relacionados
a Six minutes English BBC, aplicativo, tema se
conhecimentos gerais como Aquecimento Global, encontra nos textos do ano 2016 / 2015
Cidades do futuro / O impacto dos plásticos, Os respectivamente.
robôs levarão nossos trabalhos?
Elaborado pela autora.

Brown (2000) enfatiza que a falta de interesse na interação são atitudes negativas
que resultam em baixo rendimento no processo da aquisição da segunda Língua. Então, para
ter uma aprendizagem significativa na Língua Inglesa é preciso a interação para desenvolver a
competência Linguística.
Alguns aplicativos possibilitam a conversa com nativos, analisamos alguns para
fazermos a sugestão de acordo o nível.
Por fim, a Questão 27 aborda os textos e temáticas que os estudantes têm interesse de
estudar. Esse fator estimula o estudo uma vez que, quando o estudante já tem conhecimento
sobre o assunto, isso auxilia a compreensão dos textos em Língua Inglesa. O Gráfico 8
mostra o resultado:
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Gráfico 8 - Questão 27: Textos e Temáticas de Interesse dos Estudantes
Não respondeu
nenhuma
alternativa
10%

Questão 27
Alternativa A
Alternativa B
Alternativa C
Alternativa A
90%

Alternativa D
Não respondeu nenhuma
alternativa

Fonte: Elaborado pela autora.

O Gráfico 8 mostrou que 10% não responderam, enquanto 90% escolheram a
alternativa ‘A’, Nível Básico, com temas relacionados ao cotidiano. Para contemplar essa
opção sugeriu-se o uso e estudo no aplicativo “Textos em Inglês” (TIG), que traz vocábulos
básicos e os textos são acompanhados de áudio, além dos temas serem corriqueiros.
Nos anexos constam as respostas individuais de cada estudante e um plano de estudo
para cada um. Entretanto, a disposição dos gráficos mostrou a escolha da alternativa pela
maioria, a saber, nível de competência Básico, e que todos tem total dificuldade nas
habilidades de compreensão oral e fala.
Também se percebeu que o contato da maioria dos estudantes com a Língua Inglesa
foi apenas nas escolas em anos anteriores, além de a habilidade escrita ser a que julgaram
mais fácil. Quanto à disponibilidade de tempo, a maioria escolheu 10 minutos e, quanto ao
interesse, vimos que se trata, a priori, de uma realização pessoal de comunicação. Assim,
entende-se que os sujeitos da pesquisa formam um grupo bem homogêneo levando-se em
consideração a porcentagem de escolhas das alternativas.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A aplicação desse trabalho foi feita no Instituto Federal Baiano, no primeiro ano do
nível integrado, com 40 estudantes, no qual foi feito o processamento de respostas e
resultados que se encontram de forma detalhada no desenvolvimento dessa pesquisa. Com a
finalidade de desenvolver um plano individual de estudos em Língua Inglesa, a pesquisa fez o
mapeamento do perfil dos estudantes a partir do aporte teórico ou revisão bibliográfica.
Com base na revisão bibliográfica, experiência e relatos de estudantes e de estagiários
é que se pautou essa pesquisa. Partindo do pressuposto da dificuldade dos estudantes para
desenvolver a competência na Língua Inglesa esse trabalho objetivou desenvolver um modelo
conceitual a partir de indicadores, capaz de identificar o perfil individual do estudante do
primeiro ano do Ensino Médio Técnico, quanto às suas competências e interesses para a
Língua Inglesa, e com isso, subsidiar a criação de um planejamento individual (plano de
estudo) de aprendizado com uso de materiais a partir de ferramentas tecnológicas.
Diante da revisão bibliográfica, compreendeu-se, com base no objetivo de desenvolver
um modelo que promova um plano de estudo particularizado, que haja uma a identificação do
conhecimento prévio do estudante e que se efetive a aprendizagem significativa. Partindo
desse pressuposto, a aprendizagem significativa é uma estratégia relevante para o estudo de
Língua Inglesa, uma vez que os estudantes trazem vocábulos ou até sentenças em sua
estrutura cognitiva, além de estarem cercados de expressões idiomáticas cotidianas emitidas
pela mídia e redes sociais.
Para construção do modelo e, consequentemente, o plano de estudo foi preciso
embasamento no referencial teórico dos métodos de ensino da Língua Inglesa, que nos
mostrou a inadequação de elegermos uma abordagem aleatória e sem reflexão, desrespeitando
a individualidade de cada um, ou seja, é preciso que se leve em consideração o nível de
cognição, contexto cultural, social e valores dos estudantes. Por isso, a importância da
identificação prévia do perfil dos estudantes para, dessa forma, desenvolver um plano
metodológico ou um plano de estudo.
O aporte teórico assegurou que para desenvolver a competência linguística do
estudante é necessário o estudo das quatro habilidades comunicativas: leitura, escrita, fala e
compreensão oral. Tais habilidades em Língua Inglesa não devem ser aplicadas de forma
isolada, ou seja, o estudo de uma habilidade em detrimento das outras, é necessário que elas
estejam integradas.
Já no processo cognitivo, vimos que os conteúdos não conhecidos dos conhecimentos
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anteriores (assimilação) sofrem um ajuste e o objeto não conhecido passa por um processo de
acomodação que, por sua vez, leva à equilibração, e isso permite o desenvolvimento da
inteligência. Esse processo é fundamental na aquisição da Língua Inglesa para a assimilação
de novo conteúdo e continuidade destes e, consequentemente, a evolução do estudo.
Com o fator motivação compreendeu-se o que possivelmente impulsiona o estudante a
ter um estudo contínuo, a saber, abordar o conteúdo de acordo com a realidade e o nível de
conhecimento dele.
Quanto às ferramentas tecnológicas sabe-se que elas conquistaram o espaço no meio
educativo se mostrando atrativas e eficazes na continuidade do estudo de Língua Inglesa. Esse
material de estudo “na palma da mão” rompe as paredes institucionais, facilita e incentiva o
estudo para que o estudante tenha disciplina, continuidade e uma aprendizagem significativa.
Sabendo-se da relevância da Língua Inglesa no mundo globalizado e o fato de
vivermos numa era digital, o estudo combinado entre a língua e as tecnologias é, com efeito,
um diferencial. Acrescenta-se a esse aspecto, o fato de que os estudantes apresentam grande
interesse em ferramentas tecnológicas, e ter esse material de estudo “na palma da mão”,
rompe as paredes institucionais, facilita e incentiva o estudo para que o estudante tenha
disciplina e continuidade e, consequentemente, aprendizagem significativa.
Pensando nesse aparato tecnológico é que analisamos alguns aplicativos educativos
no estudo da Língua Inglesa e, logo, se pôde sugerir uma indicação de acordo com a
competência para cada estudante. Selecionamos os aplicativos, algumas páginas educativas na
internet e alguns vídeos baseado em pesquisas, análises e atividades práticas experimentadas
que trazem suporte nas quatro habilidades da Língua.
É notória a importância do uso dos aplicativos, entretanto iniciar um estudo sem o
mapeamento do perfil do individuo possibilita a prosseguimento de lacunas na aprendizagem
da língua e, consequentemente, o desinteresse pela continuidade do estudo podendo acarretar
desmotivação e desistência.
Com o mapeamento individual, a partir do modelo conceitual de competência e
interesse e partindo do preenchimento de respostas dos estudantes é que se pôde obter um
resultado individual, que proporcionou um plano de estudos autônomo, com possibilidade de
continuidade dos estudos, tornando o aprendizado mais prazeroso e significativo para
obtenção de um novo idioma.
O plano de estudo tem o intuito de oferecer orientação de como o estudante vai
galgar seus estudos em Língua Inglesa, e o material de estudo deve ser de acordo o nível de
competência e interesse do estudante para um estudo contínuo, ou seja, tenta atender de forma
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particular um plano de estudo para aprendizagem significativa na Língua Inglesa.
Os resultados alcançados auxiliaram muitos estudantes a identificar seu modo
particular de estudos e de conteúdo, ou seja, de como estudar a Língua Inglesa e de que forma
esse plano de estudo se adapta às suas competências e necessidades. Dessa forma, os
estudantes poderão ter um estudo atrativo e significativo, evitando a desistência ou o
desestímulo. O percurso metodológico auxiliou de forma coerente e eficaz a realização da
pesquisa, enfatizando que é imprescindível uma investigação do perfil dos estudantes, a fim
de desenvolver estratégias que visem a aprendizagem significativa.
Em se tratando do lócus da pesquisa, o Campus IF Baiano de Bom Jesus da Lapa – Ba,
o impacto da mesma foi bastante positivo, uma vez que esse modelo foi usado pelos outros
dois professores de Língua Inglesa para projeto de nivelamento do referido Campus.
A presente pesquisa visa propor também trabalhos futuros com uso e aproveitamento
desse modelo, a fim de expandir as questões de competência e interesse e, por conseguinte,
ampliar a efetividade do projeto, objetivando uma aprendizagem significativa em Língua
Inglesa, o que não impede de também estendida a outros idiomas.
Esperamos que novos trabalhos possam mergulhar nessa temática, ampliando e
trazendo continuidade e inovação para termos estudantes cada vez mais motivados,
competentes e desenvoltos na Língua Inglesa.
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ANEXOS
Questionário do nível de instrução
1. Select the correct option to complete the sentence. (0,4)
Mary and I ____________ from Victoria.
a) is
b) am
c) are
d) ‘m
2. Choose the Best alternative to complete the dialog: (0,4)
A: Perfect. Where can we meet?
B: There are three soda machines near the bank. We can meet in front of______________
a) they
b) its
c) theirs
d) them
3. Select the correct option to complete the sentence. (0,4)
____________English class on Tuesday?
a) Does Diana has
b) Do Diana have
c) Does Diana have
d) Has Diana
4. _______________Jenny at the club last Saturday. (0,4)
a) Were
b) Will
c) Is
d) Was
5. If Samantha ____ hard she will get a better job. (0,4)
a) work
b) works
c) to work
d) working
e) don’t work

75

6. Match the questions and answer. (0,4)
(A) It’s Red
(B) She’s in the kitchen
(C) It’s $26.
(D) It’s my father’s.
(E) That’s my daughter.
(
(
(
(
(

) Whose laptop is that?
) How much is that dress?
) Who’s that girl near Mr. John?
) What color is your mother’s new car?
) Where’s Paty?

a) D- C – E – A - B
b) D - E – B- C – A
c) C – A – E – B- D
d) A – C – B – D - E
7. “Martha não havia trazido o livro que pedimos a ela”, in English is: (0,4)
a) Martha didn’t brought the book we asked her.
b) Martha doesn’t brought the book we asked her.
c) Martha not had brought the book we asked her.
d) Martha hadn’t bought the book we asked her.
e) Martha had not brought the book we asked her.
8. Which phrase is appropriate for the image? (0,4)

Figura 20 – Questão 8
a) “I’m definitely going to get a good tan today with all of this sunshine.”
b) “Could you tell me where the bathroom is?”
c) “This steak is not the way I ordered it.”
d) “I knew I should have brought my raincoat.”
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9. Match the columns: (0,4)
A) How’s it going?
B) How do you spell it?
C) Let’s go library.
D) Goodbye.
E) Thank you very much.

(
(
(
(
(

) Good idea.
) Take care.
) J-O-S-H
) I’m fine, thanks.
) You’re welcome.

a) C – A – B – D – E.
b) C - D – B – A – E.
c) A – D – B- E – C.
d) A – D – B- E – C.
e) A – C- E – B - D.
10. What the person in the picture is doing? (0,4)

Figura 21 – Questão 10
a) riding a motorcycle.
b) getting on a bus.
c) asking for directions.
d) studying all night.
11. Read the text and select the correct option. (0,4)

I like this cell phone a lot. I like the design and I like the silver color. I also like it
because it is small and light. It is only 8 cm by 4 cm and weighs only 14 grams. Apart
from phone calls and texting, you can use it to take photos and watch video clips. Yes,
this cell phone is really cool. The only thing I don’t like is the price. It is very
expensive and costs $389.
a) She doesn’t like is the price is very cheap, costs $389.
b) The color is the cell phone is silver, it’s small and light.
c) It’s weighs 8cm by 4 cm.
d) She likes the price and the design.
e) The only thing she likes video clips.
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12. Read and answer the correct. (0,4)

Figura 22 – Questão 11
a) Parents want to give their child a gift.
b) The boy wants to give his parents a present.
c) Parents have to graduate.
d) Both the parents and the son want to gain a gift.
13. Read and answer the correct. (0,4)
Business journalist £35.000 p.a.
This international business magazine, with 23,000 readers worldwide, requires a journalist to
help cover political news in Europe.
The successful applicant will be based in Genova and should:
 have at least two years’ experience in business journalism;
 be fluent in French and German, and if possible have some knowledge of Spanish;
 have a degree in politics;
 have travelled widely.
Please write with full CV to
David BEnton, Worldwatch UK Ltd.
357 Ferry Rd, Basingstoke RG2 5HP
- IT ISN’T NECESSARY?
a) Speak two or more foreign languages.
b) Have some previous experience with journalism.
c) To be fluent in Spanish.
d) Send their curriculum
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14. Read and answer the correct. (0,4)

Peter,

We are organizing a series of seminars next August
on the theme “Marketing on the Internet”. Could you
possibly come and give a talk on marketing?
Please let me know if you are interested and I’ll
phone you to discuss dates and practical details.

Figura 23 – Questão 13
Why is John Smith writing to Peter?
a) For Peter to send curriculum.
b) To know the theme of the seminars.
c) To check the available hours of the speakers.
d) To know if Peter has interest to give a lecture on marketing.
15.

Listen to the conversations. Look at the chart. Then listen again and answer. (1,0)

a) Jennifer is the teacher of Michael.
b) Jennifer and Michael are colleagues.
c) Jennifer and Michael are neighbors.
d) Jennifer and Michael are meeting.
16. Listen to the conversations. Look at the chart. Then listen again and answer.
“What are the people are doing in the conversations? (1,0)
a) Ordering food from a menu in the library.
b) Shopping in the supermarket.
c) Buying a bu ticket.
d) Asking for colors in the sizes in the store.

17. Listen to the conversations. Look at the chart. Then listen again and complete the
chart with words from the box. You will not use all of the words. (1,0)
(Audio: Top Notch Fundamentals, Track 2)
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architect

musician

singer

NAME
Example: Tina
(1) Juan
(2) Steve
(3) Paul

teacher

Engineer

OCCUPATION
musician
TEACHER
ENGINEER
ARCHITECT

Tabela 2 – Questão 17

18.

What would you say? Complete the conversation. (1,1)

a) Talk about you (name, age, like, your birthday, your phone number, your birthday)
I’M JON , I’M FIFTEEN YEARS OLD, I LIKE STUDY AND PLAY SOCCER…
MY PHONE NUMBER IS 555-9374… MY BIRTHDAY IS IN JUNE.
19. Tell me about someone on your family and clothes. (1,1)
HE’S MY FATHER. HIS NAME IS XXXXXXX. HE’S NA ARCHITECT. HE’S
SIXTY YEARS OLD. HE’S SHORT.
I NEED NEW SHOES. BECAUSE MY SHOED ARE TIGHT.
I NEED A BLUE TIE. BECAUSE I DON’T HAVE TIE
NO. I DON’T. I LIKE BLUE CLOTHES.
YES. I DO.
20. Events: (1,2)
Events
The party
The concert
The dinner
The game
The movie

When
On saturday
On may second
On friday
On eighth 8th
On Wednesday

What TIM
7:30 (at half past seven)
6:45( at a quarter to seven)
4:15(at a quarter after four)
2:30 (at two thirty a.m.)
At noon

Tabela 3 – Questão 20
a) When is the dinner? What Day is the party?
THE DINNER IS ON FRIDAY AT FOUR AND FIFTEEN OR AT A QUARTER SEVEN
THE PARTY IS ON FRIDAY.
b) What events are there?
THERE IS A PARTY ON SATURDAY AT 7:30.
THERE IS A GAME ON 8TH AT TWO THIRTY A.M.
THERE IS MOVIE ON WEDNESDAY AT NOON.
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TRANSCRIÇÃO DOS ÁUDIOS
Questão 14
Michael: Hi, My name is Michael Ota.
Jennifer: I’m Jennifer Miler.
Michael: It’s nice to meet you, Jennifer.
Jennifer: Nice to meet you, too
Michael: I’m sorry. What’s your last name again?
Jennifer: It’s Miller.
Questão 15
A:
B:
A:
B:
A:
A:
B:
A:
B:
A:
B:

Hello, I’m Juan. Are you Tina?
Yes, I am.
It’s nice to meet you. Are you a musician?
Yes, I am. What do you do, Juan?
I’m a teacher.
-------------------Excuse me, are you Steve?
No, I’m not. I’m Paul. He’s Steve, over there.
Oh, is Steve an engineer?
Yes, he is.
OK. And what do you do, Paul?
I’m an architect.

Questão 16
A: Do you have this sweater in green?
B: Yes, We do.
A: Great. And my husband needs a shirt. Do you have that shirt in large?
B: No, I’m Sorry. We don’t.
A: That’s too bad.
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APÊNDICE
RESULTADOS DA APLICAÇÃO
Estudante

Levantamento do
questionário

Analise do questionário de cada estudante

Questionário de nível de competência
1 à 14 Leitura e Escrita
3 = 1,2
15 à 17 Áudio – 0
18 à 20 Fala – 0

O nível básico: deve dá inicio com a leitura e escrita e depois
seguir com a compreensão oral e a fala.

Questionário de motivação

Estudante 1

21. B - O contato com a língua
foi apenas na Escola nos anos
interiores.

Para essa alternativa orienta-se o uso do “Duolingo”

22. D - Interesse Pessoal em
aprender Inglês.

Para essa alternativa orienta-se comunicação básica de se
apresentar e conhecer pessoas, conversas informais.

23. D - 40 minutos disponível
para aprender a Língua.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

24. A - Necessidade em
Conversação básica.

Para essa alternativa orienta-se ênfase nas habilidades de
compreensão oral e fala, se no caso de nível básico começar
com sentenças curtas típicas de conversas e não vocábulos
isolados simplesmente, no caso de nível intermediário orienta-se
sentenças mais elaboradas e para nível avançado sentenças e
conversas mais complexas.

25. C – ele julga mais fácil a
leitura.

De acordo a alternativa escolhida dê início ao seu estudo com a
habilidade que você julga mais fácil e só depois vá inserindo
aos poucos as demais habilidades na ordem das fáceis para as
difíceis, a partir de quando você vai desenvolvendo mais
confiança e sensação de competência, ou seja, tem a percepção
que está aprendendo.

26. Melhor horário de estudo
pela manhã.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

27. Interesse em Nível Básico
com temas do cotidiano

Textos em Inglês Grátis (TIG), aplicativo nos item 9,11 e 12
respectivamente. Traz o texto em inglês, o áudio e ao lado a
tradução ao mesmo tempo.

Questionário de nível de competência
1 à 14 Leitura e Escrita
1 = 0,4
15 à 17 Áudio – 0
18 à 20 Fala – 0

O nível básico: deve dá inicio com a leitura e escrita e depois
seguir com a compreensão oral e a fala.
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Questionário de motivação

Estudante 2

21. B - O contato com a língua
foi apenas na Escola nos anos
interiores.

Para essa alternativa orienta-se o uso do “Duolingo”

22. D - Interesse Pessoal em
aprender Inglês.

Para essa alternativa orienta-se comunicação básica de se
apresentar e conhecer pessoas, conversas informais.

23. A - 10 minutos disponível
para aprender a Língua.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

24. D - Necessidade em textos
de vestibular.

P Para essa alternativa orienta-se a principio o estudo das
estratégias e técnicas de Leitura e a prática diária em resolução
de compreensão de textos usados em vestibular.
Para
as
estratégias
de
leitura
sugerimos
https://inglesinstrumentalonline.com.br/scanning-e-skimmingos-metodos-de-leitura-do-ingles-instrumental/
http://tics.ifsul.edu.br/matriz/conteudo/disciplinas/_pdf/ingles_i
nstrumental.pdf
E para textos de vestibulares sugerimos o link com provas com
gabaritos de anos anteriores http://portal.inep.gov.br/provas-egabaritos

25. C – ele julga mais fácil a
leitura.

De acordo a alternativa escolhida dê início ao seu estudo com a
habilidade que você julga mais fácil e só depois vá inserindo
aos poucos as demais habilidades na ordem das fáceis para as
difíceis, a partir de quando você vai desenvolvendo mais
confiança e sensação de competência, ou seja, tem a percepção
que está aprendendo.

26. Melhor horário de estudo
pela tarde.
27. Interesse em Nível Básico
com temas do cotidiano

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

Textos em Inglês Grátis (TIG), aplicativo nos item 9,11 e 12
respectivamente. Traz o texto em inglês, o áudio e ao lado a
tradução ao mesmo tempo.

Questionário de nível de competência
1 à 14 Leitura e Escrita
3 = 1,2
15 à 17 Áudio – 0
18 à 20 Fala – 0

O nível básico: deve dá inicio com a leitura e escrita e depois
seguir com a compreensão oral e a fala.

Questionário de motivação
21. B - O contato com a língua
foi apenas na Escola nos anos
interiores.

Para essa alternativa orienta-se o uso do “Duolingo”
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22. D - Interesse Pessoal em
aprender Inglês.

Para essa alternativa orienta-se comunicação básica de se
apresentar e conhecer pessoas, conversas informais.

23. A - 10 minutos disponível
para aprender a Língua.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

24. B - Necessidade em textos
técnicos.

Para essa alternativa orienta-se a principio o estudo das
estratégias e técnicas de Leitura e a prática diária em resolução
de compreensão de textos técnicos. Busque textos técnicos de
sua necessidade na internet.
Para
as
estratégias
de
leitura
sugerimos
https://inglesinstrumentalonline.com.br/scanning-e-skimmingos-metodos-de-leitura-do-ingles-instrumental/
http://tics.ifsul.edu.br/matriz/conteudo/disciplinas/_pdf/ingles_i
nstrumental.pdf

25. C – ele julga mais fácil a
leitura.

De acordo a alternativa escolhida dê início ao seu estudo com a
habilidade que você julga mais fácil e só depois vá inserindo
aos poucos as demais habilidades na ordem das fáceis para as
difíceis, a partir de quando você vai desenvolvendo mais
confiança e sensação de competência, ou seja, tem a percepção
que está aprendendo.

Estudante 3

26. Melhor horário de estudo
pela tarde.
27. B- Interesse em Nível
Básico com temas do
cotidiano

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

Textos em Inglês Grátis (TIG), aplicativo nos itens 2,3 e 5
respectivamente. Traz o texto em inglês, o áudio e ao lado a
tradução ao mesmo tempo.

Questionário de nível de competência
1 à 14 Leitura e Escrita
2 = 0,8
15 à 17 Áudio – 0
18 à 20 Fala – 0

O nível básico: deve dá inicio com a leitura e escrita e depois
seguir com a compreensão oral e a fala.

Questionário de motivação 21 à 28

Estudante 4

21. B - O contato com a língua
foi apenas na Escola nos anos
interiores.

Para essa alternativa orienta-se o uso do “Duolingo”

22. A - Interesse Profissional
em aprender Inglês.

Para essa alternativa orienta-se conversação de nível
intermediário já que os temas serão improváveis no contexto

23. A - 10 minutos disponível
para aprender a Língua.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.
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24. B - Necessidade em textos
técnicos.

Para essa alternativa orienta-se a principio o estudo das
estratégias e técnicas de Leitura e a prática diária em resolução
de compreensão de textos técnicos. Busque textos técnicos de
sua necessidade na internet.
Para
as
estratégias
de
leitura
sugerimos
https://inglesinstrumentalonline.com.br/scanning-e-skimmingos-metodos-de-leitura-do-ingles-instrumental/
http://tics.ifsul.edu.br/matriz/conteudo/disciplinas/_pdf/ingles_i
nstrumental.pdf

25. C – ele julga mais fácil a
leitura.

De acordo a alternativa escolhida dê início ao seu estudo com a
habilidade que você julga mais fácil e só depois vá inserindo
aos poucos as demais habilidades na ordem das fáceis para as
difíceis, a partir de quando você vai desenvolvendo mais
confiança e sensação de competência, ou seja, tem a percepção
que está aprendendo.

26. Melhor horário de estudo
pela tarde.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

27. A - Interesse em Nível
Básico
com
temas
do
cotidiano

Textos em Inglês Grátis (TIG), aplicativo nos item 9,11 e 12
respectivamente. Traz o texto em inglês, o áudio e ao lado a
tradução ao mesmo tempo.

Questionário de nível de competência 21 à 28
1 à 14 Leitura e Escrita
3 = 1,2
15 à 17 Áudio – 0
18 à 20 Fala – 0

O nível básico: deve dá inicio com a leitura e escrita e depois
seguir com a compreensão oral e a fala.

Questionário de motivação

Estudante 5

21. B - O contato com a língua
foi apenas na Escola nos anos
interiores.

Para essa alternativa orienta-se o uso do “Duolingo”

22. A - Interesse Profissional
em aprender Inglês.

Para essa alternativa orienta-se conversação de nível
intermediário já que os temas serão improváveis no contexto

23. B - 20 minutos disponível
para aprender a Língua.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

24. D - Necessidade em textos
em vestibulares.

Para essa alternativa orienta-se a principio o estudo das
estratégias e técnicas de Leitura e a prática diária em resolução
de compreensão de textos usados em vestibular.
Para
as
estratégias
de
leitura
sugerimos
https://inglesinstrumentalonline.com.br/scanning-e-skimmingos-metodos-de-leitura-do-ingles-instrumental/
http://tics.ifsul.edu.br/matriz/conteudo/disciplinas/_pdf/ingles_i
nstrumental.pdf
E para textos de vestibulares sugerimos o link com provas com
gabaritos de anos anteriores http://portal.inep.gov.br/provas-egabaritos
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25. B – ele julga mais fácil a
escrita.

26. D - Melhor horário de
estudo pela madrugada..
27. A - Interesse em Nível
Básico com temas do
cotidiano.

De acordo a alternativa escolhida dê início ao seu estudo com a
habilidade que você julga mais fácil e só depois vá inserindo
aos poucos as demais habilidades na ordem das fáceis para as
difíceis, a partir de quando você vai desenvolvendo mais
confiança e sensação de competência, ou seja, tem a percepção
que está aprendendo.
A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

Textos em Inglês Grátis (TIG), aplicativo nos item 9,11 e 12
respectivamente. Traz o texto em inglês, o áudio e ao lado a
tradução ao mesmo tempo.

Questionário de nível de competência
1 à 14 Leitura e Escrita
3 = 1,2
15 à 17 Áudio – 0
18 à 20 Fala – 0

O nível básico: deve dá inicio com a leitura e escrita e depois
seguir com a compreensão oral e a fala.

Estudante 6

Questionário de motivação
Não respondeu.

Questionário de nível de competência
1 à 14 Leitura e Escrita
3 = 1,2
15 à 17 Áudio – 0
18 à 20 Fala – 0

O nível básico: deve dá inicio com a leitura e escrita e depois
seguir com a compreensão oral e a fala.

Questionário de motivação 21 à 28

Estudante 7

21. B - O contato com a língua
foi apenas na Escola nos anos
interiores.

Para essa alternativa orienta-se o uso do “Duolingo”

22. A - Interesse Profissional
em aprender Inglês.

Para essa alternativa orienta-se conversação de nível
intermediário já que os temas serão improváveis no contexto

23. B - 10 minutos disponível
para aprender a Língua.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

24. D - Necessidade em textos
em vestibulares.

Para essa alternativa orienta-se a principio o estudo das
estratégias e técnicas de Leitura e a prática diária em resolução
de compreensão de textos usados em vestibular.
Para
as
estratégias
de
leitura
sugerimos
https://inglesinstrumentalonline.com.br/scanning-e-skimmingos-metodos-de-leitura-do-ingles-instrumental/
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http://tics.ifsul.edu.br/matriz/conteudo/disciplinas/_pdf/ingles_i
nstrumental.pdf
E para textos de vestibulares sugerimos o link com provas com
gabaritos de anos anteriores http://portal.inep.gov.br/provas-egabaritos
25. B – ele julga mais fácil a
escrita.

26. D - Melhor horário de
estudo pela manhã.
27. A - Interesse em Nível
Básico
com
temas
do
cotidiano.

De acordo a alternativa escolhida dê início ao seu estudo com a
habilidade que você julga mais fácil e só depois vá inserindo
aos poucos as demais habilidades na ordem das fáceis para as
difíceis, a partir de quando você vai desenvolvendo mais
confiança e sensação de competência, ou seja, tem a percepção
que está aprendendo.
A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

Textos em Inglês Grátis (TIG), aplicativo nos item 9,11 e 12
respectivamente. Traz o texto em inglês, o áudio e ao lado a
tradução ao mesmo tempo.

Questionário de nível de competência
1 à 14 Leitura e Escrita
4 = 1,6
15 à 17 Áudio – 0
18 à 20 Fala – 0

Estudante 8

O nível básico: deve dá inicio com a leitura e escrita e depois
seguir com a compreensão oral e a fala.

Questionário de motivação 21 à 28
21. A – Nunca teve contato
com a língua Inglesa.

Para essa alternativa orienta-se o uso do “Duolingo”

22. A - Interesse Profissional
em aprender Inglês.

Para essa alternativa orienta-se conversação de nível
intermediário já que os temas serão improváveis no contexto

23. B - 10 minutos disponível
para aprender a Língua.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

24. D - Necessidade em textos
em vestibulares.

Para essa alternativa orienta-se a principio o estudo das
estratégias e técnicas de Leitura e a prática diária em resolução
de compreensão de textos usados em vestibular.
Para
as
estratégias
de
leitura
sugerimos
https://inglesinstrumentalonline.com.br/scanning-e-skimmingos-metodos-de-leitura-do-ingles-instrumental/
http://tics.ifsul.edu.br/matriz/conteudo/disciplinas/_pdf/ingles_i
nstrumental.pdf
E para textos de vestibulares sugerimos o link com provas com
gabaritos de anos anteriores http://portal.inep.gov.br/provas-egabaritos

25. B – ele julga mais fácil a
escrita.

De acordo a alternativa escolhida dê início ao seu estudo com a
habilidade que você julga mais fácil e só depois vá inserindo
aos poucos as demais habilidades na ordem das fáceis para as
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26. D - Melhor horário de
estudo pela manhã..

difíceis, a partir de quando você vai desenvolvendo mais
confiança e sensação de competência, ou seja, tem a percepção
que está aprendendo.
A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

27. A - Interesse em Nível
Básico com temas do
cotidiano.

Textos em Inglês Grátis (TIG), aplicativo nos item 9,11 e 12
respectivamente. Traz o texto em inglês, o áudio e ao lado a
tradução ao mesmo tempo.

Questionário de nível de competência
1 à 14 Leitura e Escrita
2 = 0,8
15 à 17 Áudio – 0
18 à 20 Fala – 0

O nível básico: deve dá inicio com a leitura e escrita e depois
seguir com a compreensão oral e a fala.

Questionário de motivação
Estudante 9

21. A – Nunca teve contato
com a língua Inglesa.

Para essa alternativa orienta-se o uso do “Duolingo”

22. A - Interesse Profissional
em aprender Inglês.

Para essa alternativa orienta-se conversação de nível
intermediário já que os temas serão improváveis no contexto

23. B - 10 minutos disponível
para aprender a Língua.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

24. D - Necessidade em textos
em vestibulares.

Para essa alternativa orienta-se a principio o estudo das
estratégias e técnicas de Leitura e a prática diária em resolução
de compreensão de textos usados em vestibular.
Para
as
estratégias
de
leitura
sugerimos
https://inglesinstrumentalonline.com.br/scanning-e-skimmingos-metodos-de-leitura-do-ingles-instrumental/
http://tics.ifsul.edu.br/matriz/conteudo/disciplinas/_pdf/ingles_i
nstrumental.pdf
E para textos de vestibulares sugerimos o link com provas com
gabaritos de anos anteriores http://portal.inep.gov.br/provas-egabaritos

25. B – ele julga mais fácil a
escrita.

De acordo a alternativa escolhida dê início ao seu estudo com a
habilidade que você julga mais fácil e só depois vá inserindo
aos poucos as demais habilidades na ordem das fáceis para as
difíceis, a partir de quando você vai desenvolvendo mais
confiança e sensação de competência, ou seja, tem a percepção
que está aprendendo.
A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

26. D - Melhor horário de
estudo pela manhã.
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27. A - Interesse em Nível
Básico
com
temas
do
cotidiano.

Textos em Inglês Grátis (TIG), aplicativo nos item 9,11 e 12
respectivamente. Traz o texto em inglês, o áudio e ao lado a
tradução ao mesmo tempo.

Questionário de nível de competência
1 à 14 Leitura e Escrita
1 = 0,4
15 à 17 Áudio – 0
18 à 20 Fala – 0

Estudante 10

O nível básico: deve dá inicio com a leitura e escrita e depois
seguir com a compreensão oral e a fala.

Questionário de motivação
21. B - O contato com a língua
foi apenas na Escola nos anos
interiores.

Para essa alternativa orienta-se o uso do “Duolingo”

22. D - Interesse pessoal em
aprender Inglês.

Para essa alternativa orienta-se comunicação básica de se
apresentar e conhecer pessoas, conversas informais.

23. C - 30 minutos disponível
para aprender a Língua.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

24. D - Necessidade em textos
técnicos.

Para essa alternativa orienta-se a principio o estudo das
estratégias e técnicas de Leitura e a prática diária em resolução
de compreensão de textos usados em vestibular.
Para
as
estratégias
de
leitura
sugerimos
https://inglesinstrumentalonline.com.br/scanning-e-skimmingos-metodos-de-leitura-do-ingles-instrumental/
http://tics.ifsul.edu.br/matriz/conteudo/disciplinas/_pdf/ingles_i
nstrumental.pdf
E para textos de vestibulares sugerimos o link com provas com
gabaritos de anos anteriores http://portal.inep.gov.br/provas-egabaritos

25. B – ele julga mais fácil à
escrita.

De acordo a alternativa escolhida dê início ao seu estudo com a
habilidade que você julga mais fácil e só depois vá inserindo
aos poucos as demais habilidades na ordem das fáceis para as
difíceis, a partir de quando você vai desenvolvendo mais
confiança e sensação de competência, ou seja, tem a percepção
que está aprendendo.

26. C - Melhor horário de
estudo pela noite.
27. A - Interesse em Nível
Básico
com
temas
do
cotidiano.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

Textos em Inglês Grátis (TIG), aplicativo nos item 9,11 e 12
respectivamente. Traz o texto em inglês, o áudio e ao lado a
tradução ao mesmo tempo.
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Questionário de nível de competência
1 à 14 Leitura e Escrita
4 = 0,8
15 à 17 Áudio – 0
18 à 20 Fala – 0

O nível básico: deve dá inicio com a leitura e escrita e depois
seguir com a compreensão oral e a fala.

Questionário de motivação

Estudante 11

21. B - O contato com a língua
foi apenas na Escola nos anos
interiores.

22. D - Interesse pessoal em
aprender Inglês.

Para essa alternativa orienta-se o uso do “Duolingo”

Para essa alternativa orienta-se comunicação básica de se
apresentar e conhecer pessoas, conversas informais.

23. D - 40 minutos disponível
para aprender a Língua.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

24. A - Necessidade em
conversação básica.

Para essa alternativa orienta-se ênfase nas habilidades de
compreensão oral e fala, se no caso de nível básico começar
com sentenças curtas típicas de conversas e não vocábulos
isolados simplesmente, no caso de nível intermediário orienta-se
sentenças mais elaboradas e para nível avançado sentenças e
conversas mais complexas como uso de um filme.
Sugerimos o aplicativo do “duolingo” que traz a compreensão
oral e o exercício da fala com a repetição, para ampliar e
particularizar o estudo da pronúncia sugere-se o aplicativo
“english pronunciation”.

25. B – ele julga mais fácil à
escrita.

26. B - Melhor horário de
estudo pela tarde.

De acordo a alternativa escolhida dê início ao seu estudo com a
habilidade que você julga mais fácil e só depois vá inserindo
aos poucos as demais habilidades na ordem das fáceis para as
difíceis, a partir de quando você vai desenvolvendo mais
confiança e sensação de competência, ou seja, tem a percepção
que está aprendendo.
A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

27. A - Interesse em Nível
Básico com temas do
cotidiano

Textos em Inglês Grátis (TIG), aplicativo nos item 9,11 e 12
respectivamente. Traz o texto em inglês, o áudio e ao lado a
tradução ao mesmo tempo.

Questionário de nível de competência
1 à 14 Leitura e Escrita
4 = 1,2
15 à 17 Áudio – 0
18 à 20 Fala – 0

O nível básico: deve dá inicio com a leitura e escrita e depois
seguir com a compreensão oral e a fala.
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Questionário de motivação
Estudante 12
21. B - O contato com a língua
foi apenas na Escola nos anos
interiores.

Para essa alternativa orienta-se o uso do “Duolingo”

22. D - Interesse pessoal em
aprender Inglês.

Para essa alternativa orienta-se comunicação básica de se
apresentar e conhecer pessoas, conversas informais.

23. D - 40 minutos disponível
para aprender a Língua.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

24. A - Necessidade em
conversação básica.

Para essa alternativa orienta-se ênfase nas habilidades de
compreensão oral e fala, se no caso de nível básico começar
com sentenças curtas típicas de conversas e não vocábulos
isolados simplesmente, no caso de nível intermediário orienta-se
sentenças mais elaboradas e para nível avançado sentenças e
conversas mais complexas como uso de um filme.
Sugerimos o aplicativo do “duolingo” que traz a compreensão
oral e o exercício da fala com a repetição, para ampliar e
particularizar o estudo da pronúncia sugere-se o aplicativo
“english pronunciation”.

25. B – ele julga mais fácil à
escrita.

26. B - Melhor horário de
estudo pela tarde.

De acordo a alternativa escolhida dê início ao seu estudo com a
habilidade que você julga mais fácil e só depois vá inserindo
aos poucos as demais habilidades na ordem das fáceis para as
difíceis, a partir de quando você vai desenvolvendo mais
confiança e sensação de competência, ou seja, tem a percepção
que está aprendendo.
A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

27. A - Interesse em Nível
Básico
com
temas
do
cotidiano.

Textos em Inglês Grátis (TIG), aplicativo nos item 9,11 e 12
respectivamente. Traz o texto em inglês, o áudio e ao lado a
tradução ao mesmo tempo.

Questionário de nível de competência

1 à 14 Leitura e Escrita
3 = 1,2
15 à 17 Áudio – 0
18 à 20 Fala – 0

O nível básico: deve dá inicio com a leitura e escrita e depois
seguir com a compreensão oral e a fala.

Estudante 13
Questionário de motivação
21. B - O contato com a língua
foi apenas na Escola nos anos
interiores.

Para essa alternativa orienta-se o uso do “Duolingo”
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22. A - Interesse profissional
em aprender Inglês.

Para essa alternativa orienta-se conversação de nível
intermediário já que os temas serão improváveis no contexto.

23. D - 40 minutos disponível
para aprender a Língua.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

24. B - Necessidade em textos
técnicos.

Para essa alternativa orienta-se a principio o estudo das
estratégias e técnicas de Leitura e a prática diária em resolução
de compreensão de textos técnicos. Busque textos técnicos de
sua necessidade na internet.
Para
as
estratégias
de
leitura
sugerimos
https://inglesinstrumentalonline.com.br/scanning-e-skimmingos-metodos-de-leitura-do-ingles-instrumental/
http://tics.ifsul.edu.br/matriz/conteudo/disciplinas/_pdf/ingles_i
nstrumental.pdf

25. A – ele julga mais fácil à
leitura.

De acordo a alternativa escolhida dê início ao seu estudo com a
habilidade que você julga mais fácil e só depois vá inserindo
aos poucos as demais habilidades na ordem das fáceis para as
difíceis, a partir de quando você vai desenvolvendo mais
confiança e sensação de competência, ou seja, tem a percepção
que está aprendendo.

26. E - Melhor horário de
estudo pela madrugada

27. A - Interesse em Nível
Básico com temas do
cotidiano

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

Textos em Inglês Grátis (TIG), aplicativo nos item 9,11 e 12
respectivamente. Traz o texto em inglês, o áudio e ao lado a
tradução ao mesmo tempo.

Questionário de nível de competência
1 à 14 Leitura e Escrita
4 = 1,6
15 à 17 Áudio – 0
18 à 20 Fala – 0

O nível básico: deve dá inicio com a leitura e escrita e depois
seguir com a compreensão oral e a fala.

Estudante 14

Questionário de motivação
21. A – Nunca teve
contato com a língua
Inglesa.

Para essa alternativa orienta-se o uso do aplicativo “Memrise”.

22. D - Interesse pessoal em
aprender Inglês.

Para essa alternativa orienta-se comunicação básica de se
apresentar e conhecer pessoas, conversas informais
.
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23. A - 10 minutos disponível
para aprender a Língua.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

24. D - Necessidade em textos
em vestibulares.

Para essa alternativa orienta-se a principio o estudo das
estratégias e técnicas de Leitura e a prática diária em resolução
de compreensão de textos usados em vestibular.
Para
as
estratégias
de
leitura
sugerimos
https://inglesinstrumentalonline.com.br/scanning-e-skimmingos-metodos-de-leitura-do-ingles-instrumental/
http://tics.ifsul.edu.br/matriz/conteudo/disciplinas/_pdf/ingles_i
nstrumental.pdf
E para textos de vestibulares sugerimos o link com provas com
gabaritos de anos anteriores http://portal.inep.gov.br/provas-egabaritos

25. B – ele julga mais fácil à
escrita.

De acordo a alternativa escolhida dê início ao seu estudo com a
habilidade que você julga mais fácil e só depois vá inserindo
aos poucos as demais habilidades na ordem das fáceis para as
difíceis, a partir de quando você vai desenvolvendo mais
confiança e sensação de competência, ou seja, tem a percepção
que está aprendendo.

26. E - Melhor horário de
estudo pela madrugada.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

Textos em Inglês Grátis (TIG), aplicativo nos item 9,11 e 12
respectivamente. Traz o texto em inglês, o áudio e ao lado a
tradução ao mesmo tempo.

27. A - Interesse em Nível
Básico com temas do
cotidiano.

Questionário de nível de competência

1 à 14 Leitura e Escrita
4 = 1,6
15 à 17 Áudio – 0
18 à 20 Fala – 0

O nível básico: deve dá inicio com a leitura e escrita e depois
seguir com a compreensão oral e a fala.

Estudante 15
Questionário de motivação
21. A – Nunca teve contato
com a língua Inglesa.

Para essa alternativa orienta-se o uso do “Duolingo”

22. D - Interesse pessoal em
aprender Inglês.

Para essa alternativa orienta-se comunicação básica de se
apresentar e conhecer pessoas, conversas informais.
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23. A - 10 minutos disponível
para aprender a Língua.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

24. A - Necessidade em
conversação básica.

Para essa alternativa orienta-se ênfase nas habilidades de
compreensão oral e fala, se no caso de nível básico começar
com sentenças curtas típicas de conversas e não vocábulos
isolados simplesmente, no caso de nível intermediário orienta-se
sentenças mais elaboradas e para nível avançado sentenças e
conversas mais complexas como uso de um filme.
Sugerimos o aplicativo do “duolingo” que traz a compreensão
oral e o exercício da fala com a repetição, para ampliar e
particularizar o estudo da pronúncia sugere-se o aplicativo
“english pronunciation”.

25. B – ele julga mais fácil a
escrita.

De acordo a alternativa escolhida dê início ao seu estudo com a
habilidade que você julga mais fácil e só depois vá inserindo
aos poucos as demais habilidades na ordem das fáceis para as
difíceis, a partir de quando você vai desenvolvendo mais
confiança e sensação de competência, ou seja, tem a percepção
que está aprendendo.

26. A - Melhor horário de
estudo pela tarde.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

27. A - Interesse em Nível
Básico com temas do
cotidiano.

Textos em Inglês Grátis (TIG), aplicativo nos item 9,11 e 12
respectivamente. Traz o texto em inglês, o áudio e ao lado a
tradução ao mesmo tempo.

Questionário de Nível de competência
1 à 14 Leitura e Escrita
3 = 1,2
15 à 17 Áudio – 0
18 à 20 Fala – 0

O nível básico: deve dá inicio com a leitura e escrita e depois
seguir com a compreensão oral e a fala.

Questionário de motivação
Estudante 16

21. B – O contato com a
Língua Inglesa foi só na
Escola nos anos anteriores.

Para essa alternativa orienta-se o uso do “Duolingo”

22. D - Interesse pessoal em
aprender Inglês.

Para essa alternativa orienta-se comunicação básica de se
apresentar e conhecer pessoas, conversas informais.

23. A - 10 minutos disponível
para aprender a Língua.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.
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24. A - Necessidade em
conversação básica.

Para essa alternativa orienta-se ênfase nas habilidades de
compreensão oral e fala, se no caso de nível básico começar
com sentenças curtas típicas de conversas e não vocábulos
isolados simplesmente, no caso de nível intermediário orienta-se
sentenças mais elaboradas e para nível avançado sentenças e
conversas mais complexas como uso de um filme.
Sugerimos o aplicativo do “duolingo” que traz a compreensão
oral e o exercício da fala com a repetição, para ampliar e
particularizar o estudo da pronúncia sugere-se o aplicativo
“english pronunciation”.

25. B – ele julga mais fácil à
escrita.

De acordo a alternativa escolhida dê início ao seu estudo com a
habilidade que você julga mais fácil e só depois vá inserindo
aos poucos as demais habilidades na ordem das fáceis para as
difíceis, a partir de quando você vai desenvolvendo mais
confiança e sensação de competência, ou seja, tem a percepção
que está aprendendo.

26. B - Melhor horário de
estudo pela tarde.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

27. A -Interesse em Nível
Básico
com
temas
do
cotidiano

Textos em Inglês Grátis (TIG), aplicativo nos item 9,11 e 12
respectivamente. Traz o texto em inglês, o áudio e ao lado a
tradução ao mesmo tempo.

Questionário de nível de competência
1 à 14 Leitura e Escrita
1 = 0,4
15 à 17 Áudio – 0
18 à 20 Fala – 0

O nível básico: deve dá inicio com a leitura e escrita e depois
seguir com a compreensão oral e a fala.

Questionário de motivação
Estudante 17

21. A – Nunca teve contato
com a Língua Inglesa.

Para essa alternativa orienta-se o uso do “Duolingo”

22. A - Interesse profissional
em aprender Inglês.

Para essa alternativa orienta-se conversação de nível
intermediário já que os temas serão improváveis no contexto

23. D - 40 minutos disponível
para aprender a Língua.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.
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24. A - Necessidade em
conversação básica.

Para essa alternativa orienta-se ênfase nas habilidades de
compreensão oral e fala, se no caso de nível básico começar
com sentenças curtas típicas de conversas e não vocábulos
isolados simplesmente, no caso de nível intermediário orienta-se
sentenças mais elaboradas e para nível avançado sentenças e
conversas mais complexas como uso de um filme.
Sugerimos o aplicativo do “duolingo” que traz a compreensão
oral e o exercício da fala com a repetição, para ampliar e
particularizar o estudo da pronúncia sugere-se o aplicativo
“english pronunciation”.

25. A – ele julga mais fácil à
leitura.

De acordo a alternativa escolhida dê início ao seu estudo com a
habilidade que você julga mais fácil e só depois vá inserindo
aos poucos as demais habilidades na ordem das fáceis para as
difíceis, a partir de quando você vai desenvolvendo mais
confiança e sensação de competência, ou seja, tem a percepção
que está aprendendo.

26. A - Melhor horário de
estudo pela manhã.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

27. A - Interesse em Nível
Básico com temas de
atividades diárias.

Textos em Inglês Grátis (TIG), aplicativo nos item 9,11 e 12
respectivamente. Traz o texto em inglês, o áudio e ao lado a
tradução ao mesmo tempo.

Questionário de nível de competência
1 à 14 Leitura e Escrita
5 = 2,0
15 à 17 Áudio – 0
18 à 20 Fala – 0

Estudante 18

O nível básico: deve dá inicio com a leitura e escrita e depois
seguir com a compreensão oral e a fala.

Questionário de motivação
21. B – O contato com a
Língua Inglesa foi só na
Escola nos anos anteriores.
22.. Não respondeu.

23.. Não respondeu.

24. Não respondeu.

Para essa alternativa orienta-se o uso do “Duolingo”
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25. B – ele julga mais fácil à
escrita.

26. A - Melhor horário de
estudo pela manhã.

27. A - Interesse em Nível
Básico com temas de
atividades diárias.

De acordo a alternativa escolhida dê início ao seu estudo com a
habilidade que você julga mais fácil e só depois vá inserindo
aos poucos as demais habilidades na ordem das fáceis para as
difíceis, a partir de quando você vai desenvolvendo mais
confiança e sensação de competência, ou seja, tem a percepção
que está aprendendo.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

Textos em Inglês Grátis (TIG), aplicativo nos item 9,11 e 12
respectivamente. Traz o texto em inglês, o áudio e ao lado a
tradução ao mesmo tempo.

Questionário de nível de competência
1 à 14 Leitura e Escrita
2 = 0,8
15 à 17 Áudio – 0
18 à 20 Fala – 0

O nível básico: deve dá inicio com a leitura e escrita e depois
seguir com a compreensão oral e a fala.

Questionário de motivação
Estudante 19

21. B – O contato com a
Língua Inglesa foi só na
Escola nos anos anteriores.

Para essa alternativa orienta-se o uso do “Duolingo”

22. A - Interesse profissional
em aprender Inglês.

Para essa alternativa orienta-se conversação de nível
intermediário já que os temas serão improváveis no contexto

23. A - 10 minutos disponível
para aprender a Língua.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

24. A - Necessidade em
compreensão em textos em
vestibulares.

Para essa alternativa orienta-se ênfase nas habilidades de
compreensão oral e fala, se no caso de nível básico começar
com sentenças curtas típicas de conversas e não vocábulos
isolados simplesmente, no caso de nível intermediário orienta-se
sentenças mais elaboradas e para nível avançado sentenças e
conversas mais complexas como uso de um filme.
Sugerimos o aplicativo do “duolingo” que traz a compreensão
oral e o exercício da fala com a repetição, para ampliar e
particularizar o estudo da pronúncia sugere-se o aplicativo
“english pronunciation”.

25. B – ele julga mais fácil à
escrita.

De acordo a alternativa escolhida dê início ao seu estudo com a
habilidade que você julga mais fácil e só depois vá inserindo
aos poucos as demais habilidades na ordem das fáceis para as
difíceis, a partir de quando você vai desenvolvendo mais
confiança e sensação de competência, ou seja, tem a percepção
que está aprendendo.
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26. D - Melhor horário de
estudo pela madrugada.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

27. A - Interesse em Nível
Básico com temas do
cotidiano.

Textos em Inglês Grátis (TIG), aplicativo nos item 9,11 e 12
respectivamente. Traz o texto em inglês, o áudio e ao lado a
tradução ao mesmo tempo.

Questionário de nível de competência
1 à 14 Leitura e Escrita
4 = 1,6
15 à 17 Áudio – 0
18 à 20 Fala – 0

O nível básico: deve dá inicio com a leitura e escrita e depois
seguir com a compreensão oral e a fala.

Estudante 20
Questionário de motivação

21. B – O contato com a
Língua Inglesa foi só na
Escola nos anos anteriores.

Para essa alternativa orienta-se o uso do “Duolingo”

22. A - Interesse profissional
em aprender Inglês.

Para essa alternativa orienta-se conversação de nível
intermediário já que os temas serão improváveis no contexto

23. C - 30 minutos disponível
para aprender a Língua.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

24. A - Necessidade em
compreensão em textos em
vestibulares.

Para essa alternativa orienta-se ênfase nas habilidades de
compreensão oral e fala, se no caso de nível básico começar
com sentenças curtas típicas de conversas e não vocábulos
isolados simplesmente, no caso de nível intermediário orienta-se
sentenças mais elaboradas e para nível avançado sentenças e
conversas mais complexas como uso de um filme.
Sugerimos o aplicativo do “duolingo” que traz a compreensão
oral e o exercício da fala com a repetição, para ampliar e
particularizar o estudo da pronúncia sugere-se o aplicativo
“english pronunciation”.

25. B – ele julga mais fácil à
escrita.

De acordo a alternativa escolhida dê início ao seu estudo com a
habilidade que você julga mais fácil e só depois vá inserindo
aos poucos as demais habilidades na ordem das fáceis para as
difíceis, a partir de quando você vai desenvolvendo mais
confiança e sensação de competência, ou seja, tem a percepção
que está aprendendo.
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26. A - Melhor horário de
estudo pela manhã.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

27. A - Interesse em Nível
Básico com temas do
cotidiano.

Textos em Inglês Grátis (TIG), aplicativo nos item 9,11 e 12
respectivamente. Traz o texto em inglês, o áudio e ao lado a
tradução ao mesmo tempo.

Questionário de nível de competência
1 à 14 Leitura e Escrita
2 = 0,8
15 à 17 Áudio – 0
18 à 20 Fala – 0

O nível básico: deve dá inicio com a leitura e escrita e depois
seguir com a compreensão oral e a fala.

Questionário de motivação
Estudante 21

21. B – O contato com a
Língua Inglesa foi só na
Escola nos anos anteriores.

Para essa alternativa orienta-se o uso do “Duolingo”

22. D - Interesse pessoal em
aprender Inglês.

Para essa alternativa orienta-se comunicação básica de se
apresentar e conhecer pessoas, conversas informais.

23. B - 20 minutos disponível
para aprender a Língua.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

24. A - Necessidade em
compreensão em textos em
vestibulares.

Para essa alternativa orienta-se ênfase nas habilidades de
compreensão oral e fala, se no caso de nível básico começar
com sentenças curtas típicas de conversas e não vocábulos
isolados simplesmente, no caso de nível intermediário orienta-se
sentenças mais elaboradas e para nível avançado sentenças e
conversas mais complexas como uso de um filme.
Sugerimos o aplicativo do “duolingo” que traz a compreensão
oral e o exercício da fala com a repetição, para ampliar e
particularizar o estudo da pronúncia sugere-se o aplicativo
“english pronunciation”.

25. B – ele julga mais fácil a
leitura.

De acordo a alternativa escolhida dê início ao seu estudo com a
habilidade que você julga mais fácil e só depois vá inserindo
aos poucos as demais habilidades na ordem das fáceis para as
difíceis, a partir de quando você vai desenvolvendo mais
confiança e sensação de competência, ou seja, tem a percepção
que está aprendendo.

26. A - Melhor horário de
estudo pela manhã.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.
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27. A - Interesse em Nível
Básico com temas de
atividades diarias.

Textos em Inglês Grátis (TIG), aplicativo nos item 9,11 e 12
respectivamente. Traz o texto em inglês, o áudio e ao lado a
tradução ao mesmo tempo.

Questionário de nível de competência
1 à 14 Leitura e Escrita
4 = 0,8
15 à 17 Áudio – 0
18 à 20 Fala – 0

O nível básico: deve dá inicio com a leitura e escrita e depois
seguir com a compreensão oral e a fala.

Questionário de motivação
Estudante 22

21. B – O contato com a
Língua Inglesa foi só na
Escola nos anos anteriores.

Para essa alternativa orienta-se o uso do “Duolingo”

22. A - Interesse profissional
em aprender Inglês.

Para essa alternativa orienta-se conversação de nível
intermediário já que os temas serão improváveis no contexto

23. A - 10 minutos disponível
para aprender a Língua.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

24. A - Necessidade em
compreensão em textos em
vestibulares.

Para essa alternativa orienta-se ênfase nas habilidades de
compreensão oral e fala, se no caso de nível básico começar
com sentenças curtas típicas de conversas e não vocábulos
isolados simplesmente, no caso de nível intermediário orienta-se
sentenças mais elaboradas e para nível avançado sentenças e
conversas mais complexas como uso de um filme.
Sugerimos o aplicativo do “duolingo” que traz a compreensão
oral e o exercício da fala com a repetição, para ampliar e
particularizar o estudo da pronúncia sugere-se o aplicativo
“english pronunciation”.

25. B – ele julga mais fácil à
escrita.

De acordo a alternativa escolhida dê início ao seu estudo com a
habilidade que você julga mais fácil e só depois vá inserindo
aos poucos as demais habilidades na ordem das fáceis para as
difíceis, a partir de quando você vai desenvolvendo mais
confiança e sensação de competência, ou seja, tem a percepção
que está aprendendo.

26. B - Melhor horário de
estudo pela tarde.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

27. A - Interesse em Nível
Básico com temas de
atividades diárias.

Textos em Inglês Grátis (TIG), aplicativo nos item 9,11 e 12
respectivamente. Traz o texto em inglês, o áudio e ao lado a
tradução ao mesmo tempo.
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Questionário de nível de competência
1 à 14 Leitura e Escrita
4 = 1,6
15 à 17 Áudio – 0
18 à 20 Fala – 0

O nível básico: deve dá inicio com a leitura e escrita e depois
seguir com a compreensão oral e a fala.

Questionário de motivação

Estudante 23
21. B – O contato com a
Língua Inglesa foi só na
Escola nos anos anteriores.

Para essa alternativa orienta-se o uso do “Duolingo”

22. D - Interesse pessoal em
aprender Inglês.

Para essa alternativa orienta-se comunicação básica de se
apresentar e conhecer pessoas, conversas informais.

23. D - 40 minutos disponível
para aprender a Língua.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

24. A - Necessidade em
conversação básica.

Para essa alternativa orienta-se ênfase nas habilidades de
compreensão oral e fala, se no caso de nível básico começar
com sentenças curtas típicas de conversas e não vocábulos
isolados simplesmente, no caso de nível intermediário orienta-se
sentenças mais elaboradas e para nível avançado sentenças e
conversas mais complexas como uso de um filme.
Sugerimos o aplicativo do “duolingo” que traz a compreensão
oral e o exercício da fala com a repetição, para ampliar e
particularizar o estudo da pronúncia sugere-se o aplicativo
“english pronunciation”.

25. B – ele julga mais fácil à
escrita.

De acordo a alternativa escolhida dê início ao seu estudo com a
habilidade que você julga mais fácil e só depois vá inserindo
aos poucos as demais habilidades na ordem das fáceis para as
difíceis, a partir de quando você vai desenvolvendo mais
confiança e sensação de competência, ou seja, tem a percepção
que está aprendendo.

26. B - Melhor horário de
estudo pela tarde.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

27. A - Interesse em Nível
Básico com temas do
cotidiano.

Textos em Inglês Grátis (TIG), aplicativo nos item 9,11 e 12
respectivamente. Traz o texto em inglês, o áudio e ao lado a
tradução ao mesmo tempo.
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Questionário de nível de competência

Estudante 24

1 à 14 Leitura e Escrita
2 = 0,8
15 à 17 Áudio – 0
18 à 20 Fala – 0

O nível básico: deve dá inicio com a leitura e escrita e depois
seguir com a compreensão oral e a fala.

Questionário de motivação

Não respondeu.
Questionário de nível de competência
1 à 14 Leitura e Escrita – 3 =
1,2
15 à 17 Áudio – 0
18 à 20 Fala – 0

Estudante 25

O nível básico: deve dá inicio com a leitura e escrita e depois
seguir com a compreensão oral e a fala.

Questionário de motivação
21. B – O contato com a
Língua Inglesa foi só na
Escola nos anos anteriores.

Para essa alternativa orienta-se o uso do “Duolingo”

22. D - Interesse pessoal em
aprender Inglês.

Para essa alternativa orienta-se comunicação básica de se
apresentar e conhecer pessoas, conversas informais.

23. D - 40 minutos disponível
para aprender a Língua.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

24. A - Necessidade em
conversação básica.

Para essa alternativa orienta-se ênfase nas habilidades de
compreensão oral e fala, se no caso de nível básico começar
com sentenças curtas típicas de conversas e não vocábulos
isolados simplesmente, no caso de nível intermediário orienta-se
sentenças mais elaboradas e para nível avançado sentenças e
conversas mais complexas como uso de um filme.
Sugerimos o aplicativo do “duolingo” que traz a compreensão
oral e o exercício da fala com a repetição, para ampliar e
particularizar o estudo da pronúncia sugere-se o aplicativo
“english pronunciation”.

25. B – ele julga mais fácil à
escrita.

De acordo a alternativa escolhida dê início ao seu estudo com a
habilidade que você julga mais fácil e só depois vá inserindo
aos poucos as demais habilidades na ordem das fáceis para as
difíceis, a partir de quando você vai desenvolvendo mais
confiança e sensação de competência, ou seja, tem a percepção
que está aprendendo.
A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

26. B - Melhor horário de
estudo pela tarde.
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27. A - Interesse em Nível
Básico com temas do
cotidiano.

Textos em Inglês Grátis (TIG), aplicativo nos item 9,11 e 12
respectivamente. Traz o texto em inglês, o áudio e ao lado a
tradução ao mesmo tempo.

Questionário de nível de competência

1 à 14 Leitura e Escrita
4 = 1,6
15 à 17 Áudio – 0
18 à 20 Fala – 0

O nível básico: deve dá inicio com a leitura e escrita e depois
seguir com a compreensão oral e a fala.

Estudante 26
Questionário de motivação

21. A – Nunca teve contato
com a Língua Inglesa.

Para essa alternativa orienta-se o uso do aplicativo “Memrise”.

22. D - Interesse pessoal em
aprender Inglês.

Para essa alternativa orienta-se comunicação básica de se
apresentar e conhecer pessoas, conversas informais.

23. A - 10 minutos disponível
para aprender a Língua.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

24. D - Necessidade em
compreensão em textos para
vestibulares.

Para essa alternativa orienta-se a principio o estudo das
estratégias e técnicas de Leitura e a prática diária em resolução
de compreensão de textos usados em vestibular.
Para
as
estratégias
de
leitura
sugerimos
https://inglesinstrumentalonline.com.br/scanning-e-skimmingos-metodos-de-leitura-do-ingles-instrumental/
http://tics.ifsul.edu.br/matriz/conteudo/disciplinas/_pdf/ingles_i
nstrumental.pdf
E para textos de vestibulares sugerimos o link com provas com
gabaritos de anos anteriores http://portal.inep.gov.br/provas-egabaritos

25. B – ele julga mais fácil à
escrita.

De acordo a alternativa escolhida dê início ao seu estudo com a
habilidade que você julga mais fácil e só depois vá inserindo
aos poucos as demais habilidades na ordem das fáceis para as
difíceis, a partir de quando você vai desenvolvendo mais
confiança e sensação de competência, ou seja, tem a percepção
que está aprendendo.

26. A - Melhor horário de
estudo pela manhã.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.
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27. A - Interesse em Nível
Básico com temas do
cotidiano.

Textos em Inglês Grátis (TIG), aplicativo nos item 9,11 e 12
respectivamente. Traz o texto em inglês, o áudio e ao lado a
tradução ao mesmo tempo.

Questionário de nível de competência

1 à 14 Leitura e Escrita
3 = 1,2
15 à 17 Áudio – 0
18 à 20 Fala – 0

O nível básico: deve dá inicio com a leitura e escrita e depois
seguir com a compreensão oral e a fala.

Estudante 27
Questionário de motivação
21. B – Apenas na Escola nos
anos anteriores.

Para essa alternativa orienta-se o uso do “Duolingo”

22. D - Interesse pessoal em
aprender Inglês.

Para essa alternativa orienta-se comunicação básica de se
apresentar e conhecer pessoas, conversas informais.

23. A - 10 minutos disponível
para aprender a Língua.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

24. A - Necessidade em
conversação básica.

compreensão oral e fala, se no caso de nível básico começar
com sentenças curtas típicas de conversas e não vocábulos
isolados simplesmente, no caso de nível intermediário orienta-se
sentenças mais elaboradas e para nível avançado sentenças e
conversas mais complexas como uso de um filme.
Sugerimos o aplicativo do “duolingo” que traz a compreensão
oral e o exercício da fala com a repetição, para ampliar e
particularizar o estudo da pronúncia sugere-se o aplicativo
“english pronunciation”.

25. A – ele julga mais fácil à
leitura.

26. B - Melhor horário de
estudo pela tarde.

De acordo a alternativa escolhida dê início ao seu estudo com a
habilidade que você julga mais fácil e só depois vá inserindo
aos poucos as demais habilidades na ordem das fáceis para as
difíceis, a partir de quando você vai desenvolvendo mais
confiança e sensação de competência, ou seja, tem a percepção
que está aprendendo.
A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

27. A - Interesse em Nível
Básico com temas do
cotidiano.

Textos em Inglês Grátis (TIG), aplicativo nos item 9,11 e 12
respectivamente. Traz o texto em inglês, o áudio e ao lado a
tradução ao mesmo tempo.
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Questionário de nível de competência

Estudante
28

1 à 14 Leitura e Escrita
4 = 1,6
15 à 17 Áudio – 0
18 à 20 Fala – 0

O nível básico: deve dá inicio com a leitura e escrita e depois
seguir com a compreensão oral e a fala.

Questionário de motivação
Não respondeu.

Questionário de nível de
competência

Estudante
29

1 à 14 Leitura e Escrita
1 = 0,4
15 à 17 Áudio – 0
18 à 20 Fala – 0

O nível básico: deve dá inicio com a leitura e escrita e depois
seguir com a compreensão oral e a fala.

Questionário de motivação
21. B – Apenas na Escola nos
anos anteriores.

Para essa alternativa orienta-se o uso do “Duolingo”

22. D - Interesse pessoal em
aprender Inglês.

Para essa alternativa orienta-se comunicação básica de se
apresentar e conhecer pessoas, conversas informais.

23. A - 10 minutos disponível
para aprender a Língua.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

24. A - Necessidade em
conversação básica.

compreensão oral e fala, se no caso de nível básico começar
com sentenças curtas típicas de conversas e não vocábulos
isolados simplesmente, no caso de nível intermediário orienta-se
sentenças mais elaboradas e para nível avançado sentenças e
conversas mais complexas como uso de um filme.
Sugerimos o aplicativo do “duolingo” que traz a compreensão
oral e o exercício da fala com a repetição, para ampliar e
particularizar o estudo da pronúncia sugere-se o aplicativo
“english pronunciation”.

25. A – ele julga mais fácil à
leitura.

De acordo a alternativa escolhida dê início ao seu estudo com a
habilidade que você julga mais fácil e só depois vá inserindo
aos poucos as demais habilidades na ordem das fáceis para as
difíceis, a partir de quando você vai desenvolvendo mais
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confiança e sensação de competência, ou seja, tem a percepção
que está aprendendo.
26. B - Melhor horário de
estudo pela tarde.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

27. A - Interesse em Nível
Básico com temas do
cotidiano.

Textos em Inglês Grátis (TIG), aplicativo nos item 9,11 e 12
respectivamente. Traz o texto em inglês, o áudio e ao lado a
tradução ao mesmo tempo.

Questionário de nível de competência
1 à 14 Leitura e Escrita
4 = 1,6
15 à 17 Áudio – 0
18 à 20 Fala – 0

O nível básico: deve dá inicio com a leitura e escrita e depois
seguir com a compreensão oral e a fala.

Estudante
30

Questionário de motivação

21. B – Apenas na Escola nos
anos anteriores.

Para essa alternativa orienta-se o uso do “Duolingo”

22. D - Interesse pessoal em
aprender Inglês.

Para essa alternativa orienta-se comunicação básica de se
apresentar e conhecer pessoas, conversas informais.

23. C - 30 minutos disponível
para aprender a Língua.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

24. A - Necessidade em
conversação básica.

compreensão oral e fala, se no caso de nível básico começar
com sentenças curtas típicas de conversas e não vocábulos
isolados simplesmente, no caso de nível intermediário orienta-se
sentenças mais elaboradas e para nível avançado sentenças e
conversas mais complexas como uso de um filme.
Sugerimos o aplicativo do “duolingo” que traz a compreensão
oral e o exercício da fala com a repetição, para ampliar e
particularizar o estudo da pronúncia sugere-se o aplicativo
“english pronunciation”.

25. A – ele julga mais fácil à
leitura.

De acordo a alternativa escolhida dê início ao seu estudo com a
habilidade que você julga mais fácil e só depois vá inserindo
aos poucos as demais habilidades na ordem das fáceis para as
difíceis, a partir de quando você vai desenvolvendo mais
confiança e sensação de competência, ou seja, tem a percepção
que está aprendendo.
A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

26. B - Melhor horário de
estudo pela tarde.
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27. A - Interesse em Nível
Básico
com
temas
do
cotidiano.

Textos em Inglês Grátis (TIG), aplicativo nos item 9,11 e 12
respectivamente. Traz o texto em inglês, o áudio e ao lado a
tradução ao mesmo tempo.

Questionário de nível de competência
1 à 14 Leitura e Escrita
4 = 1,6
15 à 17 Áudio – 0
18 à 20 Fala – 0

O nível básico: deve dá inicio com a leitura e escrita e depois
seguir com a compreensão oral e a fala.

Questionário de motivação
Estudante
31

21. B – Apenas na Escola nos
anos anteriores.

Para essa alternativa orienta-se o uso do “Duolingo”

22. D - Interesse pessoal em
aprender Inglês.

Para essa alternativa orienta-se comunicação básica de se
apresentar e conhecer pessoas, conversas informais.

23. B - 20 minutos disponível
para aprender a Língua.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

24. A - Necessidade em
conversação básica.

compreensão oral e fala, se no caso de nível básico começar
com sentenças curtas típicas de conversas e não vocábulos
isolados simplesmente, no caso de nível intermediário orienta-se
sentenças mais elaboradas e para nível avançado sentenças e
conversas mais complexas como uso de um filme.
Sugerimos o aplicativo do “duolingo” que traz a compreensão
oral e o exercício da fala com a repetição, para ampliar e
particularizar o estudo da pronúncia sugere-se o aplicativo
“english pronunciation”.

25. B – ele julga mais fácil à
escrita.

De acordo a alternativa escolhida dê início ao seu estudo com a
habilidade que você julga mais fácil e só depois vá inserindo
aos poucos as demais habilidades na ordem das fáceis para as
difíceis, a partir de quando você vai desenvolvendo mais
confiança e sensação de competência, ou seja, tem a percepção
que está aprendendo.
A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

26. A - Melhor horário de
Estudo pela manhã.

27. A - Interesse em Nível
Básico
com
temas
do
cotidiano.

Textos em Inglês Grátis (TIG), aplicativo nos item 9,11 e 12
respectivamente. Traz o texto em inglês, o áudio e ao lado a
tradução ao mesmo tempo.
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Questionário de nível de competência
1 à 14 Leitura e Escrita
2 = 0,8
15 à 17 Áudio – 0
18 à 20 Fala – 0

O nível básico: deve dá inicio com a leitura e escrita e depois
seguir com a compreensão oral e a fala.

Questionário de motivação
Estudante
32

21. B – Apenas na Escola nos
anos anteriores.

Para essa alternativa orienta-se o uso do “Duolingo”

22. Não respondeu.
23. D - 40 minutos disponível
para aprender a Língua.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

24. A - Necessidade em
conversação básica.

compreensão oral e fala, se no caso de nível básico começar
com sentenças curtas típicas de conversas e não vocábulos
isolados simplesmente, no caso de nível intermediário orienta-se
sentenças mais elaboradas e para nível avançado sentenças e
conversas mais complexas como uso de um filme.
Sugerimos o aplicativo do “duolingo” que traz a compreensão
oral e o exercício da fala com a repetição, para ampliar e
particularizar o estudo da pronúncia sugere-se o aplicativo
“english pronunciation”.

25. A – ele julga mais fácil à
leitura.

26. B - Melhor horário de
estudo pela tarde.

De acordo a alternativa escolhida dê início ao seu estudo com a
habilidade que você julga mais fácil e só depois vá inserindo
aos poucos as demais habilidades na ordem das fáceis para as
difíceis, a partir de quando você vai desenvolvendo mais
confiança e sensação de competência, ou seja, tem a percepção
que está aprendendo.
A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

27. A - Interesse em Nível
Básico com temas do
cotidiano.

Textos em Inglês Grátis (TIG), aplicativo nos item 9,11 e 12
respectivamente. Traz o texto em inglês, o áudio e ao lado a
tradução ao mesmo tempo.

1 à 14 Leitura e Escrita
5 = 2,0
15 à 17 Áudio – 0
18 à 20 Fala – 0

Questionário de nível de competência
O nível básico: deve dá inicio com a leitura e escrita e depois
seguir com a compreensão oral e a fala.
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Questionário de motivação
Estudante
33

21. B – Apenas na Escola nos
anos anteriores.

Para essa alternativa orienta-se o uso do “Duolingo”

22. A - Interesse em aprender
Inglês é profissional.

Para essa alternativa orienta-se conversação de nível
intermediário já que os temas serão improváveis no contexto.

23. D - 40 minutos disponível
para aprender a Língua.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo

24. A - Necessidade em
conversação básica.

compreensão oral e fala, se no caso de nível básico começar
com sentenças curtas típicas de conversas e não vocábulos
isolados simplesmente, no caso de nível intermediário orienta-se
sentenças mais elaboradas e para nível avançado sentenças e
conversas mais complexas como uso de um filme.
Sugerimos o aplicativo do “duolingo” que traz a compreensão
oral e o exercício da fala com a repetição, para ampliar e
particularizar o estudo da pronúncia sugere-se o aplicativo
“english pronunciation”.

25. B - ele julga mais fácil à
escrita.

26. A - Melhor horário de
estudo pela manhã.

De acordo a alternativa escolhida dê início ao seu estudo com a
habilidade que você julga mais fácil e só depois vá inserindo
aos poucos as demais habilidades na ordem das fáceis para as
difíceis, a partir de quando você vai desenvolvendo mais
confiança e sensação de competência, ou seja, tem a percepção
que está aprendendo.
A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

27. A - Interesse em Nível
Básico
com
temas
do
cotidiano.

Textos em Inglês Grátis (TIG), aplicativo nos item 9,11 e 12
respectivamente. Traz o texto em inglês, o áudio e ao lado a
tradução ao mesmo tempo.

Questionário de nível de competência
1 à 14 Leitura e Escrita
2 = 0,8
15 à 17 Áudio – 0
18 à 20 Fala – 0

O nível básico: deve dá inicio com a leitura e escrita e depois
seguir com a compreensão oral e a fala.

Questionário de motivação
Estudante
34

21. B – Apenas na Escola nos
anos anteriores.

Para essa alternativa orienta-se o uso do “Duolingo”
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22. D - Interesse em aprender
Inglês é pessoal.

Para essa alternativa orienta-se comunicação básica de se
apresentar e conhecer pessoas, conversas informais.

23. D - 40 minutos disponível
para aprender a Língua.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo

24. A - Necessidade em
conversação básica.

compreensão oral e fala, se no caso de nível básico começar
com sentenças curtas típicas de conversas e não vocábulos
isolados simplesmente, no caso de nível intermediário orienta-se
sentenças mais elaboradas e para nível avançado sentenças e
conversas mais complexas como uso de um filme.
Sugerimos o aplicativo do “duolingo” que traz a compreensão
oral e o exercício da fala com a repetição, para ampliar e
particularizar o estudo da pronúncia sugere-se o aplicativo
“english pronunciation”.

25. A - ele julga mais fácil à
leitura.

26. B - Melhor horário de
estudo pela tarde.

De acordo a alternativa escolhida dê início ao seu estudo com a
habilidade que você julga mais fácil e só depois vá inserindo
aos poucos as demais habilidades na ordem das fáceis para as
difíceis, a partir de quando você vai desenvolvendo mais
confiança e sensação de competência, ou seja, tem a percepção
que está aprendendo.
A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

27. A - Interesse em Nível
Básico
com
temas
do
cotidiano.

Textos em Inglês Grátis (TIG), aplicativo nos item 9,11 e 12
respectivamente. Traz o texto em inglês, o áudio e ao lado a
tradução ao mesmo tempo.

Questionário de nível de competência

1 à 14 Leitura e Escrita
4 = 1,6
15 à 17 Áudio – 0
18 à 20 Fala – 0

O nível básico: deve dá inicio com a leitura e escrita e depois
seguir com a compreensão oral e a fala.

Questionário de motivação
Estudante
35

21. B – Apenas na Escola nos
anos anteriores.

Para essa alternativa orienta-se o uso do “Duolingo”

22. D - Interesse em aprender
Inglês é pessoal.

Para essa alternativa orienta-se comunicação básica de se
apresentar e conhecer pessoas, conversas informais.

23. B - 20 minutos disponível
para aprender a Língua.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo
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24. B - Necessidade em
Compreensão de textos em
vestibulares.

Para essa alternativa orienta-se a principio o estudo das
estratégias e técnicas de Leitura e a prática diária em resolução
de compreensão de textos técnicos. Busque textos técnicos de
sua necessidade na internet.
Para
as
estratégias
de
leitura
sugerimos
https://inglesinstrumentalonline.com.br/scanning-e-skimmingos-metodos-de-leitura-do-ingles-instrumental/
http://tics.ifsul.edu.br/matriz/conteudo/disciplinas/_pdf/ingles_i
nstrumental.pdf

25. A - ele julga mais fácil à
leitura.

26. A - Melhor horário de
estudo pela manhã.

De acordo a alternativa escolhida dê início ao seu estudo com a
habilidade que você julga mais fácil e só depois vá inserindo
aos poucos as demais habilidades na ordem das fáceis para as
difíceis, a partir de quando você vai desenvolvendo mais
confiança e sensação de competência, ou seja, tem a percepção
que está aprendendo.
A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

27. A - Interesse em Nível
Básico com temas do
cotidiano.

Textos em Inglês Grátis (TIG), aplicativo nos item 9,11 e 12
respectivamente. Traz o texto em inglês, o áudio e ao lado a
tradução ao mesmo tempo.

Questionário de nível de competência

1 à 14 Leitura e Escrita
4 = 1,6
15 à 17 Áudio – 0
18 à 20 Fala – 0

O nível básico: deve dá inicio com a leitura e escrita e depois
seguir com a compreensão oral e a fala.

Questionário de motivação
Estudante
36

21. B – Apenas na Escola nos
anos anteriores.

Para essa alternativa orienta-se o uso do “Duolingo”

22. D - Interesse em aprender
Inglês é pessoal.

Para essa alternativa orienta-se comunicação básica de se
apresentar e conhecer pessoas, conversas informais.

23. A - 10 minutos disponível
para aprender a Língua.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo

24. B - Necessidade em
compreensão
em
textos
técnicos.

Para essa alternativa orienta-se a principio o estudo das
estratégias e técnicas de Leitura e a prática diária em resolução
de compreensão de textos técnicos. Busque textos técnicos de
sua necessidade na internet.
Para
as
estratégias
de
leitura
sugerimos
https://inglesinstrumentalonline.com.br/scanning-e-skimmingos-metodos-de-leitura-do-ingles-instrumental/
http://tics.ifsul.edu.br/matriz/conteudo/disciplinas/_pdf/ingles_i
nstrumental.pdf
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25. A - ele julga mais fácil à
leitura.

26. A - Melhor horário de
estudo pela tarde.

De acordo a alternativa escolhida dê início ao seu estudo com a
habilidade que você julga mais fácil e só depois vá inserindo
aos poucos as demais habilidades na ordem das fáceis para as
difíceis, a partir de quando você vai desenvolvendo mais
confiança e sensação de competência, ou seja, tem a percepção
que está aprendendo.
A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

27. A - Interesse em Nível
Básico
com
temas
do
cotidiano.

Textos em Inglês Grátis (TIG), aplicativo nos item 9,11 e 12
respectivamente. Traz o texto em inglês, o áudio e ao lado a
tradução ao mesmo tempo.

Questionário de nível de competência

Estudante
37

1 à 14 Leitura e Escrita
4 = 1,6
15 à 17 Áudio – 0
18 à 20 Fala – 0

O nível básico: deve dá inicio com a leitura e escrita e depois
seguir com a compreensão oral e a fala.

Questionário de motivação
21. B – Apenas na Escola nos
anos anteriores.

Para essa alternativa orienta-se o uso do “Duolingo”

22. D - Interesse em aprender
Inglês é pessoal.

Para essa alternativa orienta-se comunicação básica de se
apresentar e conhecer pessoas, conversas informais.

23. B - 20 minutos disponível
para aprender a Língua.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo

24. A - Necessidade em
conversação básica.

Para essa alternativa orienta-se ênfase nas habilidades de
compreensão oral e fala, se no caso de nível básico começar
com sentenças curtas típicas de conversas e não vocábulos
isolados simplesmente, no caso de nível intermediário orienta-se
sentenças mais elaboradas e para nível avançado sentenças e
conversas mais complexas como uso de um filme.
Sugerimos o aplicativo do “duolingo” que traz a compreensão
oral e o exercício da fala com a repetição, para ampliar e
particularizar o estudo da pronúncia sugere-se o aplicativo
“english pronunciation”.

25. A - ele julga mais fácil à
leitura.

De acordo a alternativa escolhida dê início ao seu estudo com a
habilidade que você julga mais fácil e só depois vá inserindo
aos poucos as demais habilidades na ordem das fáceis para as
difíceis, a partir de quando você vai desenvolvendo mais
confiança e sensação de competência, ou seja, tem a percepção
que está aprendendo.
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26. A - Melhor horário de
estudo pela tarde.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

27. A - Interesse em Nível
Básico
com
temas
do
cotidiano.

Textos em Inglês Grátis (TIG), aplicativo nos item 9,11 e 12
respectivamente. Traz o texto em inglês, o áudio e ao lado a
tradução ao mesmo tempo.

Questionário de nível de competência
1 à 14 Leitura e Escrita
2 = 0,8
15 à 17 Áudio – 0
18 à 20 Fala – 0

O nível básico: deve dá inicio com a leitura e escrita e depois
seguir com a compreensão oral e a fala.

Estudante
38

Questionário de motivação

21. B – Apenas na Escola nos
anos anteriores.

Para essa alternativa orienta-se o uso do “Duolingo”

22. D - Interesse em aprender
Inglês é profissional.

Para essa alternativa orienta-se comunicação básica de se
apresentar e conhecer pessoas, conversas informais.

23. D - 40 minutos disponível
para aprender a Língua.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo

24. Não respondeu.
25. Não respondeu.
26. Não respondeu.
27. Não respondeu.
Questionário de nível de competência
1 à 14 Leitura e Escrita
6 = 2,4
15 à 17 Áudio – 0
18 à 20 Fala – 0

O nível básico: deve dá inicio com a leitura e escrita e depois
seguir com a compreensão oral e a fala.

Estudante
39
Questionário de motivação

21. B – Apenas na Escola nos
anos anteriores.

Para essa alternativa orienta-se o uso do “Duolingo”
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22. A - Interesse em aprender
Inglês é profissional.

Para essa alternativa orienta-se conversação de nível
intermediário já que os temas serão improváveis no contexto

23. A - 10 minutos disponível
para aprender a Língua.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo

24. A - Necessidade em
conversação básica.

Para essa alternativa orienta-se ênfase nas habilidades de
compreensão oral e fala, se no caso de nível básico começar
com sentenças curtas típicas de conversas e não vocábulos
isolados simplesmente, no caso de nível intermediário orienta-se
sentenças mais elaboradas e para nível avançado sentenças e
conversas mais complexas como uso de um filme.
Sugerimos o aplicativo do “duolingo” que traz a compreensão
oral e o exercício da fala com a repetição, para ampliar e
particularizar o estudo da pronúncia sugere-se o aplicativo
“english pronunciation”.

25. A - ele julga mais fácil à
leitura.

26. C - Melhor horário de
estudo pela noite.

De acordo a alternativa escolhida dê início ao seu estudo com a
habilidade que você julga mais fácil e só depois vá inserindo
aos poucos as demais habilidades na ordem das fáceis para as
difíceis, a partir de quando você vai desenvolvendo mais
confiança e sensação de competência, ou seja, tem a percepção
que está aprendendo.
A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo.

27. A - Interesse em Nível
Básico
com
temas
do
cotidiano.

Textos em Inglês Grátis (TIG), aplicativo nos item 9,11 e 12
respectivamente. Traz o texto em inglês, o áudio e ao lado a
tradução ao mesmo tempo.

Questionário de nível de competência
1 à 14 Leitura e Escrita
3 = 1,2
15 à 17 Áudio – 0
18 à 20 Fala – 0

O nível básico: deve dá inicio com a leitura e escrita e depois
seguir com a compreensão oral e a fala.

Questionário de motivação
Estudante
40

21. B – Apenas na Escola nos
anos anteriores.

Para essa alternativa orienta-se o uso do “Duolingo”

22. Não respondeu.
23. D - 40 minutos disponível
para aprender a Língua.

A opção escolhida do tempo sairá no resultado para melhor
organização e disciplina do estudante no estudo

24. A - Necessidade em
conversação básica.

Para essa alternativa orienta-se ênfase nas habilidades de
compreensão oral e fala, se no caso de nível básico começar
com sentenças curtas típicas de conversas e não vocábulos
isolados simplesmente, no caso de nível intermediário orienta-se
sentenças mais elaboradas e para nível avançado sentenças e
conversas mais complexas como uso de um filme.
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