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Título do Minicurso: Adapting CLIL: o ensino de língua inglesa numa perspectiva interdisciplinar. 

Duração:  (   x ) 4h    (   ) 8h 

Ementa 

Tema: A interdisciplinaridade na sala de aula de língua inglesa: usando a abordagem CLIL (content and 

language integrated learning) 

Objetivo: Refletir sobre a adaptação da abordagem CLIL (content and language integrated learning) no 

contexto da sala de aula de língua inglesa, discutindo conceitos, princípios e atividades interdisciplinares. Tem 

como propósito enfatizar a viabilidade  do ensino da língua e do conteúdo através de uma língua estrangeira. 

Justificativa: Este minicurso se justifica tendo em vista a necessidade dos professores de língua inglesa de 

aperfeiçoar as práticas de ensino, visando à atender às demandas contemporâneas que suscitam a adoção de 

práticas interdisciplinares. A abordagem CLIL (content and language integrated learning) tem como principio 

a interdisciplinaridade, ao preconizar um ensino de foco duplo, de diversas matérias através da língua e o 

ensino da língua através de diversas matérias. 

Metodologia: Exposição dialogada com os participantes do minicurso, levando em consideração os seus 

pontos de vistas, ancorada nos princípios Freireanos de educação como prática libertadora. 

Recursos necessários: Sala, data-show, cópia material. 
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