
 

________________________________________________________________________________________ 

Etec Professor Massuyuki Kawano 
 

 

PROJETO INGLÊS NA ESCOLA 
 
INTRODUÇÃO 
 

Diariamente as pessoas estão sob a influência da língua estrangeira através de músicas, 
programas televisivos, aplicativos de aparelhos celulares, computadores entre outras mídias. 

Toda esta globalização no tratamento comercial e estudantil abre portas para que uma 
pessoa possa romper barreiras e fronteiras, colocando-se à influência de novas culturas e línguas.  

Naturalmente, há pessoas que se adaptam ao uso da língua estrangeira e que conseguem 
aprender este novo idioma quando estão envolvidas com ele, ampliando o conhecimento sobre a 
língua. Porém, há outros indivíduos que não possuem uma base mínima de conhecimento para 
que o processo de evolução de aprendizagem aconteça, ficando estacionados em nível 
insatisfatório de compreensão e utilização da nova língua em estudo. 

Desta forma, este projeto tem o objetivo principal de tratar e fortalecer a base necessária de 
compreensão da língua inglesa aos alunos desta Instituição de Ensino que apresentaram nível 
insuficiente de conhecimento durante o 1º semestre deste ano letivo, buscando construir com eles 
uma base sólida que sustente e apoie o avanço dos estudos e da aprendizagem. 

 
DURAÇÃO DO PROJETO 

O projeto terá duração de 04 meses, iniciando-se em agosto de 2015, encerrando-se em 
novembro deste mesmo ano. 

 
ATIVIDADES 

Serão ofertadas aulas em nível de curso básico de inglês aos alunos selecionados e 
convidados pela docente do projeto. 

Nas primeiras aulas será realizada uma avaliação diagnóstica que fundamentará a 
necessidade das atividades, dinâmicas e assuntos que deverão ser abordados durante as aulas do 
projeto em questão. 

As aulas acontecerão às terças-feiras, das 13h30m às 15h00m na sala 17 da Unidade 
Escolar. 
 
ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO 

Os alunos participantes do projeto serão convidados pela professora idealizadora do 
projeto, através de comunicado de apresentação do projeto, que se for aceito pelo aluno ou aluna, 
deverão trazer a autorização de participação devidamente assinada por um responsável legal, 
regulamentando a presença dos alunos envolvidos na unidade escolar. 

Estes alunos não terão despesas que passarão apenas de custeio de material didático 
fotocopiado. 

O grupo de alunos não poderá ultrapassar o limite de 35 pessoas para o bom 
desenvolvimento das atividades. 

A fim de documentar a participação ativa dos alunos, os mesmos serão controlados em uma 
lista de presença escolar, que poderá comprovar a carga horária do projeto, validando um possível 
certificado de participação ao aluno envolvido. 

Caso o aluno falte em duas aulas consecutivas sem justificativa plausível, será 
automaticamente excluído do projeto, oportunizando a entrada de outro aluno, se for o caso. 
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ANEXOS 
Comunicado aos responsáveis: 
 
A Escola Técnica Estadual Professor Massuyuki Kawano, através da professora Luciana 

Moraes Silva Octaviano, oferecerá gratuitamente aulas de inglês básico ao seu filho (ou sua filha). 
Estas aulas acontecerão às terças-feiras, das 13h30m às 15h00m, a partir do dia 04/08. 
Para o bom andamento do projeto, que visa fortalecer a base de conhecimento em língua 

inglesa, solicitamos vossa autorização para que seu filho ou filha possa integrar o grupo de alunos 
beneficiados com essas aulas extras de Língua Inglesa. 

Trata-se de um projeto sem fins lucrativos, onde o aluno arcará apenas com materiais 
fotocopiados que forem necessários. 

Todo o projeto terá duração de quatro meses, findando-se em novembro/2015. 
Solicitamos que controle a ausência de seu filho/filha para que realmente as aulas tragam 

benefícios para o aluno/aluna. 
 
Atenciosamente 
 
Luciana M S Octaviano  Mauro Guerra Eduardo 
RG 27.583.456-6   RG ................ 
 
 
Eu, __________________________________________, autorizo meu filho ou filha 

_______________________________________________ a participar do projeto Inglês na Escola. 
Tupã, SP, _____ de julho de 2015. 
 

 


