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EMENTA 

O componente curricular Língua Inglesa (LI), de forma contextualizada, vem 
ao encontro do status de língua de comunicação entre os povos. Essa prática 
aparece no Ensino Médio como um aprofundamento das habilidades já 
desenvolvidas no Ensino Fundamental. É de suma importância que o ensino de 
Língua Inglesa considere o contexto do estudante, uma vez que a 
desmistificação das crenças relacionadas ao ensino da Língua Inglesa é 
necessária para acabar de vez com a ideia de que, para se tornar um bom 
falante da língua, é imprescindível falar como um nativo de países de Língua 
Inglesa.  

Dessa forma, esse ensino de Língua Inglesa visa mostrar a seus alunos, que 
respeitando os aspectos locais dos aprendizes e suas identidades, há a 
promoção da inclusão social e, ao proporcionar o acesso e a produção de 
informações por meio da Língua Inglesa, consequentemente contribui com a 
formação de um cidadão global, multicultural e multiletrado, na qual o 
estudante percebe que os multiletramentos podem ser compreendidos como 
práticas sociais de linguagem realizadas em diversos contextos. 

A fim de compreendermos a sistematização do Componente Curricular e suas 
características, no Currículo do Espírito Santo, temos os Campos de Atuação 
Social, denominados “Campos Temáticos” e abarcam: Vida Pessoal, Vida 
Pública, Práticas de estudo e pesquisa, Jornalístico-midiático e 
Artístico em que estão presentes as habilidades agrupadas que auxiliam na 
progressão da aprendizagem do estudante. 

OBJETIVOS GERAIS  



 

 
● Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas 

culturais (artísticas, corporais e verbais) e mobilizar esses conhecimentos 
na recepção e produção de discursos nos diferentes campos de atuação 
social e nas diversas mídias, para ampliar as formas de participação 
social, o entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação 
crítica da realidade e para continuar aprendendo. 
 

● Compreender os processos identitários, conflitos e relações de poder que 
permeiam as práticas sociais de linguagem, respeitando as diversidades 
e a pluralidade de ideias e posições, e atuar socialmente com base em 
princípios e valores assentados na democracia, na igualdade e nos Direitos 
Humanos, exercitando o autoconhecimento, a empatia, o diálogo, a 
resolução de conflitos e a cooperação, e combatendo preconceitos de 
qualquer natureza. 

 
● Utilizar diferentes linguagens (artísticas, corporais e verbais) para 

exercer, com autonomia e colaboração, protagonismo e autoria na vida 
pessoal e coletiva, de forma crítica, criativa, ética e solidária, defender 
pontos de vista que respeitem o outro e promovam os Direitos Humanos, 
a consciência socioambiental e o consumo responsável, e âmbito local, 
regional e global. 

 
● Compreender as línguas como fenômeno (geo)político, histórico, cultural, 

social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, 
reconhecendo suas variedades e vivenciando-as como formas de 
expressões identitárias, pessoais e coletivas, bem como agir no 
enfrentamento de preconceitos de qualquer natureza. 

 
● Apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais, 

considerando suas características locais, regionais e globais, e mobilizar 
seus conhecimentos sobre as linguagens artísticas para dar significado e 
(re)construir produções autorais individuais e coletivas, exercendo 
protagonismo de maneira crítica e criativa, com respeito à diversidade de 
saberes, identidades e culturas. 

 
● Mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as 

dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as 
formas de produzir sentidos, de engajar-se em práticas autorais e 
coletivas, e de aprender a aprender nos campos da ciência, cultura, 
trabalho, informação e vida pessoal e coletiva. 
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no Catálogo de Livros Físicos https://bibliotecas.sedu.es.gov.br  
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