
As aulas lecionadas durante os meses de março à junho de 2012, teve como professora-

estagiária: Ana Carolina de Freitas, aluna da disciplina Estágio Supervisionado II - 

Francês, tendo como professora responsável Clarissa Laus Pereira Oliveira. As dez 

aulas foram na Escola Básica Municipal Gentil Mathias da Silva. A escola foi criada em 

1954 como Escola Isolada. Em 1963 passou a ser denominada como Escola Reunida, 

onde dez anos depois em 1973 passou a ser Grupo Escolar. Esta unidade escolar teve 

três momentos de ampliação, nos anos 1975, 1980 e 2002. Atualmente atende 829 

alunos, sendo distribuídos em 33 turmas, onde no turno matutino são 16 turmas e no 

vespertino 17 turmas, acrescidas de 2 turmas do Topas. A comunidade escolar é 

caracterizada por alunos oriundos do bairro Ingleses: Capivari, Santinho e Vargem do 

Bom Jesus e do bairro Rio Vermelho. Encontra-se estruturada da seguinte forma: área 

Física: 2.870,15 m
2
, área construída: 641,30m

2
, Nº de pavimentos (piso / andar): 02. 

As aulas foram ministradas em uma turma de 5º. e 6º.ano, pela professora Ana Carolina 

de Freitas. Esta era aluna de Letras da Universidade Federal de Santa Catarina. A 

professora Ana Carolina já estudou na França e no Canadá. Ela foi professora voluntária 

do Programa Escola Aberta, e hoje é professora temporária na área de Letras Francês na 

Universidade Federal de Pelotas, além da língua francesa, tem bons conhecimentos na 

língua inglesa.  

As aulas referentes a este estágio aqui descrito aconteceram, na maior parte das vezes, 

na sala reservada ao curso de Língua Francesa, aos sábados, das 14h às 15h30. A turma 

é composta por um total de 10 alunos, com uma faixa etária que varia entre 09 e 13 anos 

de idade.   

O objetivos eram de oferecer aulas de francês gratuita para os alunos, dar oportunidade 

à este público alvo ter um maior contato com a língua francesa e sobre a cultura 

francófona, favorecer e estimular a conscientização destes alunos da importância de se 

aprender mais uma língua estrangeira além da oferecida na grade curricular e realizar o 

Estágio. 

Os procedimentos didáticos foram uma revisão do que foi dado no ano anterior 2011, 

elaboração de cartazes, jogos, vídeos, leitura, confecção de livros e de um bingo. 

Concluímos que os alunos e os pais gostaram muito e pediram para que o estágio 

continue até o 9º. Ano 


