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RESUMO 
 
 

Ao perceber que, mesmo em meio a tanta globalização, ou seja, fluxo e troca mundial intenso, 
ainda existe em grande escala, a dificuldade de comunicação e sabendo que, principalmente, 
no caso de alunos do terceiro ano do ensino médio, saber comunicar-se em diversas situações 
é essencial à sua formação, uma vez que esses alunos, ao deixarem o ambiente escolar 
formador, enfrentarão os desafios que a vida social e profissional os imporá, motivou-se esse 
trabalho. Na vida profissional, o primeiro desses desafios será a habilidade de produzir um 
curriculum vitae que reflita suas verdadeiras capacidades e habilidades de forma que não 
sejam eliminados na primeira etapa da busca de um emprego. Os alunos do ensino médio 
apresentam extrema dificuldade em realizar produções escritas de diversos gêneros textuais, 
principalmente em língua inglesa. Essa realidade pôde ser acompanhada de perto pelas 
autoras deste trabalho no projeto do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, 
doravante PIBID, no qual ambas são bolsistas e, como se sabe, atuam diretamente, sob 
supervisão, aos alunos. Com essa preocupação em mente, esse trabalho foi formulado no 
intuito de montar um plano de aula para que o gênero textual currículo possa ser trabalhado em 
sala de aula pelos professores de Língua Inglesa. Tem-se como objetivo geral desta, contribuir 
para a formação e, principalmente, com a motivação dos alunos do ensino médio ao contado 
com a língua inglesa, tão cobrada atualmente, como já dito outrora. Especificamente, objetiva-
se analisar, no seu contexto de produção, se o ensino contextualizado, ou seja, a produção 
com fins específicos como representado na elaboração do curriculum, motiva e melhora o 
ensino aprendizagem da língua em questão. Para tanto, apresentou-se inicialmente o gênero 
textual em questão, consumindo-se, pois, com isso, uma aula; sem esquecer-se de recolher o 
conhecimento prévio que os sujeitos de pesquisa demonstraram. Em uma segunda aula, os 
vocabulários que permeiam o gênero foram estudados a fim de iniciar-se uma pequena 
produção já acerca do tema tratado. Como ainda em andamento, pretende-se adequar as 
aulas seguintes de acordo com o ritmo de produção dos alunos, uma vez que essa decisão 
resultará na análise direta de ritmo de produção, por exemplo. Como já explicitado, o projeto, 
ainda em andamento, traz como resultado parcial a corroboração da hipótese inicial, que 
consistia em projetar que o ensino contextualizado e com objetivos concretos e específicos 
motiva os alunos e os torna mais “familiares” da língua com a qual estão trabalhando. 


