
Evento Salão UFRGS 2020: XVI SALÃO DE ENSINO DA UFRGS

Ano 2020

Local Virtual

Título Ensino Remoto Emergencial (ERE): experiência de inglês para

crianças da pré-escola da rede municipal

Autores VIVIAN MEURER LAMEIRA

CAMILA ELIS FRITSCH

Orientador ANA ELIZA PEREIRA BOCORNY



O ERE tem sido uma alternativa temporária em meio à pandemia Covid-19, no 
entanto possui como desafio atenuar as dificuldades de acesso e os diferentes 
efeitos da situação em relação aos estudantes. Este trabalho tem o objetivo de 
relatar a nossa experiência no ensino da Língua Inglesa para turmas da educação 
infantil do ensino público da rede municipal em que não há aulas síncronas. É 
importante levar em conta que muitas das famílias contam somente com os dados 
móveis das suas operadoras de celular para se conectar com a comunidade escolar 
e que a maioria não possui muito conhecimento da Língua Inglesa. Partindo deste 
contexto, desenvolvemos um canal no YouTube denominado “Inglês para Crianças: 
músicas e histórias” com o propósito de permitir o acesso das crianças a conteúdos 
em língua inglesa adequados à faixa etária e ao currículo. Assim, criamos uma 
prática de ensino semanal para que pudéssemos continuar ensinando a Língua 
Inglesa, para crianças de três a cinco anos, de forma assíncrona. Toda a segunda-
feira, enviamos um vídeo explicativo da atividade da semana via WhatsApp. Em 
seguida, encaminhamos o vídeo baixado e o link para quem quiser acessar via 
YouTube, relacionado à atividade, normalmente desenvolvido através de música ou 
história para provocar interesse nas crianças. No final da semana, os responsáveis 
devem encaminhar um vídeo ou uma foto referente à atividade proposta para que a 
professora possa acompanhar e ajudar as crianças no que for preciso. Embora não 
seja uma tarefa simples, através do feedback dos alunos e familiares e das 
atividades encaminhadas para a professora, percebemos que as crianças estão 
aprendendo o que é solicitado. Com esse resultado, decidimos ampliar a faixa etária 
do nosso canal para que pudéssemos facilitar a aprendizagem dos nossos alunos 
das séries iniciais do ensino fundamental da rede municipal. 
 


