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Ações Executadas
No dia 26 de outubro de 2019, foi realizado no Cefet-MG - Campus Timóteo – o 1º English Teaching Conference EnTeCon.

As inscrições ocorreram do dia 01 de Setembro de 2019 ao dia 20 de outubro de 2019. O total de 60 pessoas se
inscreveram para o evento. No dia, 30 professores compareceram como congressistas. + 10 professores visitantes que
compuseram o time que organizou e ofereceu os 4 workshops. No total, tivemos 40 professores até o final do evento.
Totalizando, 66% a 70% de frequência.
As editoras Cambridge & MacMillan apoiaram o evento e ofereceram como cortesia alguns exemplares de
livros para serem sorteados aos professores.

Metas Alcançadas / Público Alvo Atingido
Uma pesquisa foi realizada entre os professores no final do evento perguntando quais temas gostariam que fossem
desenvolvidos nas próximas edições do evento, a saber: Linguagem de imersão; Ensino e aprendizagem da língua
inglesa; Music and art in English's classes; Mindmaps to teach English; Internet and its using for learning; How to teach
English?; Improving the listening skills; Bilingual education; Tecnologias dentro das metodologias ativas; Metodologia
ativas; Intercâmbio; Bilingual Carrier; Tecnologia e ensino da língua inglesa; How to stimulate more speaking ability
with students ; How can we motive our students; Gamefication; LANGUAGE ACQUISITION Method in Public
schools; Alfabetização bilíngüe; Novas tecnologias no Ensino de Línguas; Linguistics; Alguma palestra nas áreas de
literatura; Technology and Education; Bilingualism and second language acquisition; Metodologia de como ensinar
inglês para alunos sem fluência; Como ensinar inglês para pessoas com dificuldade de aprendizagem; O aprendizado
online.
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A partir da aplicação da pesquisa e rodas de conversa subsequentes às atividades, ficou claro no relato dos participantes
que a interação promovida por meio do evento contribuiu para a troca de experiências, intercambio de conhecimentos
relacionados a práxis docente e aos contextos nos quais os participantes estão inserindo. As diferenças e similaridades
foram apresentadas pelos participantes, nesses momentos de conversa e relatos de experiência, corroborando suas
respostas individuais à pesquisa sobre os temas e interesses futuros para outras edições do evento. Ainda nesse sentido,
pode-se constatar o apoio e o interesse dos participantes por ações que promovam o encontro de professores na região,
outros cursos de formação, workshops e cursos de pequena duração, uma vez que, por serem professores de escolas
públicas da região, muitas vezes há dificuldade para se deslocarem para a capital para ter acesso a esse tipo de formação.
Outra situação relatada pelos professores é a dificuldade em serem liberados para a participação em eventos, durante o
horário de trabalho. Assim, de maneira geral, consideramos que os objetivos e metas para esse evento foram alcançados
exitosamente do ponto de vista da construção de saberes coletivos, despertar a ciência dos participantes para o contexto
local e as diferentes realidades que ele encerra, bem como a troca de experiências, levantamento de interesses,
dificuldades e necessidades por mais formações, encontros e acesso a materiais que possam contribuir para a prática
docente.

Considerações finais (aspectos positivos e negativos, sugestões, outros)
Outra demanda apresentada pelos professores foi o desenvolvimento de um projeto de extensão durante o ano que possa
contemplar os professores de inglês da rede pública municipal e estadual da região e que viabilize a prática do inglês e
desenvolvimento de materiais de didático para uso em sala. Esta ideia foi acolhida e será submetida como Projeto de
Extensão para 2020.
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