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Resumo: O presente projeto teve a finalidade em proporcionar aos estudantes das
séries iniciais, da Escola Municipal Hilda Franco de Boa Vista/RR, um ensino da
Língua Inglesa de forma lúdica, visto que os jogos e a brincadeira ocupam o
imaginário infantil, possibilitando assim, desenvolver as competências e habilidades
desses estudantes, principalmente quando se trabalha a língua inglesa, com o uso
das linguagens musicais, cênicas e visuais. Sobre a metodologia o projeto foi
desenvolvido por meio de aulas remotas, para obedecer aos protocolos sanitários
decretados tanto pelo Ministério da Saúde, Estado e Município de Roraima, a fim de
conter e prevenir a pandemia do SARS – COVID -19. Em vista disso, utilizamos o
aplicativo Google Meet e as aulas gravadas que foram postadas no WhatsApp que é
um aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas de texto, voz e vídeo,
principalmente para as atividades que envolveram a escrita e a leitura em inglês que
foram estudadas, tal, o trabalho que foi desenvolvido com a linguagem oral e as
múltiplas linguagens (corporal, plástica, musical, matemática) assim priorizados. Em
vista disso, o projeto pretendeu gerar impacto social positivo ao oportunizar o estudo
de um outro idioma, a estes estudantes, permitindo assim, estimular as funções
cognitivas e a capacidade do raciocínio lógico que ajudarão no aproveitamento das
outras disciplinas escolares, despertando também, outras competências, como,
eloquência, sociabilidade e articulação dos sons e o respeito por outras culturas.
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