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Eu sou graduado em Letras e Filosofia. Atualmente sou estudante de mestrado em Literatura Inglesa na 

UFRGS e estou  lecionando um grupo de estudantes de graduação de Letras como parte do meu estágio 

docente da Capes. 

O curso foca em três coisas: aquisição de linguagem, literatura e cultura. O curso já terminou e agora os 

alunos devem apenas fazer a prova final para poderem obter um crédito, que pode ser usado para eles se 

formarem.  

No primeiro dia de aula eu pedi que cada um se apresentasse e falasse um pouco sobre si e depois fiz uma 

atividade de repórter/entrevistado que eles adoraram. Eles levaram um placement test para fazer em casa 

e entregar na próxima aula para eu acessar o nível de inglês de cada um deles. 

Até agora, só recebi feedbacks positivos sobre o curso de alunos que me disseram o quanto tem apreciado 

a minha metodologia, que se mantêm em um meio termo entre uma aula acadêmica expositiva com certo 

distanciamento e rigor formal e uma abordagem mais lúdica que envolve os alunos e mexe mais com o 

núcleo vivo das coisas, pois implica em maior comunicação. 

Os alunos leram vários Graded Readers, que são livros de literatura inglesa com leitura abreviada e 

facilitada e categorizados por diferentes níveis, de clássicos da literatura (Charles Dickens, Conan Doyle, 

etc.) entre outros. Eles levavam os livros para casa e depois escreviam um texto sobre o que leram ou 

comentavam em aula o que leram. 

Eu fiz um Show and Tell sobre a Inglaterra e a cultura britânica e lemos e comentamos um soneto de 

Shakespeare. Fizemos também muitos exercícios de gramática e vocabulário em aula e eles sempre 

tinham um tema ou atividade para fazer em casa.  

O conteúdo que eles aprenderam em aula será testado na prova e pelo que percebi eles aprenderam muitas 

coisas novas de uma maneira prazerosa e aproveitaram muito a oportunidade que tiveram. 

 

 


