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>pais & mestres
Sugestãodeaula:EnsinoFundamental

Oinglêsnasondasdorádio
EDUCOMUNICAÇÃO

William Shakespeare
Nasceu aos 23 de abril de 1564 em Stratford-Avon, Inglaterra, e gozou de
uma vida rica até os 12 anos. A partir de então, com a falência do pai, foi
obrigado a trocar os estudos pelo trabalho árduo, passando a contribuir
para o sustento da família. Guardava, entretanto, os conhecimentos adquiridos
na escola elementar, na qual havia iniciado seus estudos de inglês, grego
e latim. Além disso, continuou a ler autores clássicos, poemas, novelas e
crônicas históricas. Aos 18 anos, casou-se com a rica Anna Hathaway, oito
anos mais velha, com quem teve três filhos. Não se sabe ao certo o motivo
por que seguiu sozinho para Londres quando tinha 23 anos. Nessa cidade
teve vários empregos, o mais significativo foi guardador de cavalos em um
teatro. Algum tempo depois Shakespeare passou a copiar peças e representou
alguns papéis. Mais tarde, virou sócio do teatro, depois de algum tempo,
tornou-se dono do lugar

Principais obras
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Comédias: O Mercador de Veneza, Sonho de uma noite de verão, A Comédia
dos Erros, Os dois fidalgos de Verona, Muito barulho por coisa nenhuma,
Noite de reis, Medida por medida, Conto do Inverno, Cimbelino, Megera
Domada e A Tempestade
Tragédias: Tito Andrônico, Romeu e Julieta, Julio César, Macbeth, Antônio
e Cleópatra, Coriolano, Timon de Atenas, O Rei Lear, Otelo e Hamlet.
Dramas Históricos: Henrique IV, Ricardo III, Henrique V, Henrique VIII

A linguagem radiofônica na escola
O rádio é um veículo de grande atuação social. Por meio desta mídia,
pessoas das mais diferentes classes sociais, níveis intelectuais, religiões e
outras diferenças sociais têm acesso à informação e ao entretenimento.
É sem dúvida um veículo democrático e tem um papel importante na
transmissão de conhecimentos, e a escola também tem esse papel. A
deficiência no processo de comunicação entre escola e aluno é tida como
um dos entraves na concretização do processo ensino-aprendizagem. Utilizar
estratégias de comunicação de rádio neste processo como uso adequado
da voz, utilização de recursos de áudio para facilitar a transmissão de
conhecimentos, adaptação de processos educativos com uso do rádio, além
da criação de laboratório de comunicação, no qual o aluno poderá mostrar
sua capacidade criativa, de trabalhar em equipe, a possibilidade de mostrar
seu talento, são algumas das vantagens que a rádio poderá proporcionar
à escola

PESQUISA- JT/NCE-USP
O Núcleo de Comunicação e Educação da USP quer
ouvir a opinião do leitor do JT sobre as sugestões de
aula propostas aos domingos. Se você já desenvolveu
alguma das atividades sugeridas na coluna

pais e mestrese tem interesse emrelatar a sua experiência
ou até mesmo quer sugerir novos temas, entre em contato
por meio do site: http://www.usp.br/nce/email

FONTE: NCE-USP

maria.rehder@grupoestado.com.br

países,sendoutilizadonaOrganizaçãodasNaçõesUnidas(ONU)eem
outros organismos internacionais.
No Brasil, o uso da língua inglesa
é mais comum em situações em
que as pessoas tentam compreender as mensagens textuais que circulamsocialmente.Justamentepara preparar os alunos a compreenderosignificadodestasmensagens
é que o “ Ler e Escrever” introduziu
estratégias no tratamento deste
idioma no Ensino Fundamental.

Em recente reportagem (sábado,
24/2) publicada na coluna Pais &
Mestresfoi constatadoque o uso de
tecnologias como a linguagem radiofônica, sob uma perspectiva
educomunicativa,haviacontribuído para a melhoria da escrita e da
leitura dos estudantes da Emef Ernani Silva Bruno, Zona Norte.
Buscandoincentivar estaprática, o
JT,emparceriacomoNúcleodeComunicação e Educação (NCE/
USP),coordenadopeloprofessorIsmar de Oliveira Soares, convida os
professoresaesboçaremumplanejamentodeusodorádionaaprendizagem do idioma de Shakespeare –
a língua inglesa. A proposta foi elaboradapeloprofessordeinglêsCarlos Alberto Mendes Lima e pela
equipe do Grupo Referência Língua Inglesa do Programa Ler e Escrever da Secretaria Municipal de
Educação de São Paulo.

LEITURA
Umadasestratégiaséoskimming,queauxiliaacompreender o texto globalmente. Outra é o
scanning, que provoca o aluno a
buscaralgunsindíciosqueoauxiliarãoachecareaampliarasantecipaçõesfeitas.Taisestratégiaspossibilitam dar visibilidade às marcas
que os textos trazem como as palavras cognatas e a tipologia textual
ou, ainda, o layout da página.

INTRODUÇÃO
O inglês é hoje a segunda língua mais falada do mundo. É
utilizadanadifusãodaciênciaedas
tecnologias.Trata-sedeumidioma
oficialmente falado em quase 40

OBJETIVO
A atividade tem como base o
usodeumtextodemanualde
instruçõeseminglêsporqueestese
pauta pela objetividade na descrição de procedimentos. Para sua

1

2

3

>pó de giz

compreensão, tal tipo de texto precisa,contudo, de pistas lingüísticas
quepermitemaoleitoratribuirsentido ao que está lendo. O objetivo
destaaulaéjustamentetrazerorientações para a leitura de um manual
de utilização de software de edição
de som, que facilita a instalação de
suporte digital para a produção radiofônica na escola.
Quanto às pistas lingüísticas,
chamamos a atenção, por exemplo, para o “tempo” e o “modo” comoo verboéutilizadonestetipode
texto. No caso, os manuais fazem
uso do modo imperativo, apóiamseem ilustrações quedemonstram
osprocedimentosesãocarregados
depalavras cognatas,ouseja, parecidas com as correspondentes em
português.
É preciso observar, também,
que toda a leitura tem um objetivo.
Nocaso daleitura deum manual, o
objetivo écolocar algo para funcionar. Sendo assim, é imprescindível
que o equipamento mencionado
no manualfaça partedeste processo. Outro objeto importante é um
dicionário especializado, pois os
textos trazem vocabulário técnico.
É neste contexto que a atividade
de hoje propõe a leitura do manual

ATIVIDADE
Parapromoveramelhorintegração da língua inglesa em
atividadeseducomunicativasnaescola,sugere-seaproduçãodeSpots
deprogramasderádiotendo como
suporte,deumlado,algumadaspeças clássicas de Shakespeare e, de
outro,o uso,pelospróprios alunos,
de um software de edição de som.
Paratanto,oexercíciopretendeestimular o acesso a manuais técnicos
em inglês, permitindo, assim, aos
estudantes que realizem, simultaneamente,exercíciosdecompreensão de texto e de expressão oral.

Anote

Os interessados nas vagas remanescentes da Fuvest devem se dirigir, nos dias 12 e 13, das 9h
às 16h, ao Instituto Oceanográfico , que fica na Cidade Universitária, em São Paulo.

Audacity
(www.audacity.
comwww), um software livre utilizadonoslaboratóriosdeinformática da rede municipal de ensino de
São Paulo como ferramenta para
desenvolvimentopeloProjetoEducomunicação nas Ondas do Rádio.
OrecursopermiteagravaçãoeediçãodoáudioemMP3ouWave,possibilitando, ainda, ao usuário, enviar seu projeto via e-mail, publicando-oempáginasPodcast,nainternet, ou utilizando-o na produção de apresentações em powerpoint,facilitandosuadifusãonaRádio Escolar.
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NA SALA DE AULA
A 1ª etapa do trabalho é perguntar aos alunos se conhecem as obras de Shakespeare. Em
seguida,dividaaclasseemgrupose
indique uma obra do dramaturgo
inglês para cada grupo. Enquanto
algunsmembrosdecadagruporealizam as pesquisas, outros fazem a
leitura do manual em inglês para
tentar utilizar o software de edição
deáudio.Nestecaso,oprofessorde
informática da escola poderá prestar assessoria aos alunos. Concluída a pesquisa e dominados os conhecimentos sobre o uso do Audacity, dá-se início ao planejamento
da produção radiofônica, a partir
dospressupostosdaeducomunicação: elaboração coletiva da pauta,
distribuiçãodastarefasegestãodemocráticadosprocessos,avaliação
dos resultados.
Feito o planejamento da produção, com a distribuição das tarefas
entre os alunos, passa-se à gravação, contando, se necessário, com
o auxílio de professores ou alunos
daescolaquejádominamalinguagem radiofônica. Ao final da gravaçãoomaterialdevesereditado,utilizando-seefeitos sonorosadequados.Otrabalhopoderásersalvoem
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MP3 e ser publicado em página
Podcast, na internet, para que todospossamouvir,ou,ainda,sergravados em CD para ser apresentado
emsaladeaula.Aprevisãodeduração de trabalho vária entre 8 e 10
aulas.Havendonecessidade,ogrupo pode contatar a Coordenação
Programa Nas Ondas do Rádio, da
redemunicipaldeeducaçãodeSão
Paulo (tel: 11-5080-5079/e-mail:
lcarloslima@prefeitura.sp.gov.br)
AVALIAÇÃO
O professor (teacher) poderá
avaliar: 1)fluência verbal na
compreensão dos textos integradosàproduçãoradiofônicaeaqualidadedoprojeto(trabalhoemequipe,acriatividade,autilizaçãoderecursossonorosegestãodemocrática do processo); 2) o resultado do
trabalho poderá ser apresentado
aos próprios alunos para que eles
realizem suas avaliações, especialmente quanto ao fato de estarem
utilizando uma nova abordagem
para interagir com a cultura, num
planeta dominado pela língua inglesa e por tecnologias que facilitam os processos da comunicação.
Consultoria educomunicativa:
Ana Paula Ignácio e Izabel Leão
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DIVULGAÇÃO

MACofereceoficina
dearteparavisitante

Formaçãoemcultura
paraprofessores

Inscriçõesabertas
paracursodeEJA

OMuseudeArteContemporâneadaUSP(MAC)abre
inscriçõesparacriançasapartirde
5anoseadultosquetenhaminteressedeparticipardasoficinasde
discussãodoacervodomuseue
dasobrasdoartistacontemporâneonorte-americanoRobertRauschenberg,expostasnamostra"ArteContemporânea-Aquisições
1990-2005".InscriçõesnarecepçãodoMACcom30minutosde
antecedência.(11-5573-9932)

Estãoabertasasinscrições
paraoscursosgratuitosde
formaçãocontinuadaparaprofessoresdaredepúblicaeparticular
oferecidospelaEscolaEstilode
Aprender,ZonaOeste.Oscursos
terãocargahoráriadeoitohoras,e
serãoministradospordiretorese
educadoresdaEscola,queacreditamnaexpansãodorepertórioculturalocaminhoparaodesenvolvimentodaeducaçãonomundocontemporâneo.(11-3644-7958)

AAssociaçãoPaulistade
ApoioàFamília,emparceriacomaONGAçãoEducativa,
acabadeabrir30vagasparainteressadosemingressarnocurso
gratuitodeEducaçãodeJovense
Adultos(EJA).Oscursossãodisponíveisparaalunosalfabetizados
enãoalfabetizados.Informações
nosite:www.apafsp.org.br

Mostratrazousoconscientedoalumínio
Amostra“PresençadoAlumínio:umpanoramahistórico,utilitárioeartísticodoalumínio
navidamoderna”,queestáemcartaznoMuseuBrasileirodaEscultura(Mube)até20demarço,abre

inscriçõesparacapacitaçãogratuitasobrereciclagemdoalumínio
voltadaaeducadoresdoEnsino
FundamentaleMédio,queserá
realizadanosdias13ou15demarço.Informações:11-3039-56755

"Alinguagemmidiáticapodeseragrandeparceiranamelhoria
doensinoedaaprendizagem"
CarlosAlbertoMendesdeLima,presidentedo
ComitêGestordaLeiEducomdaPrefeituradeSP
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