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EMENTA 

O componente curricular Língua Pomerana está inserido no Currículo da Educação Básica do 

Espírito Santo enquanto língua materna do Povo Pomerano, reconhecido como Povo Tradicional 

pela Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais 

(PNPCT). Esse componente deve pautar: uma educação intercultural bilíngue; a leitura, a escrita e 

a oralidade da língua pomerana; a manutenção da língua como instrumento de valorização da 

história, da cultura e dos saberes tradicionais pomeranos; a língua pomerana como elemento 

fundamental da identidade sociocultural, promovendo a autoestima dos educandos/as no ambiente 

escolar; a importância da língua pomerana e o modo de vida camponês como fatores de 

fortalecimento da identidade étnica e a sustentabilidade dos territórios tradicionais. 

 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

• Ampliar o vocabulário e praticar a oralidade, a leitura, a escrita, a interpretação e a tradução. 

• Conhecer a diversidade linguística e cultural no Brasil e no mundo. 

• Aprofundar os conhecimentos sobre os aspectos geográficos e a História da Pomerânia. 

• Aprofundar os conhecimentos sobre a imigração, migração e identidade pomerana no Brasil e 

no Espírito Santo. 

• Conhecer e aprofundar os conhecimentos sobre as manifestações culturais tradicionais 

pomeranas: festejos, culinária, artesanato, arquitetura, música, danças, datas comemorativas, 

ritos, religiosidade, lazer, brinquedos e brincadeiras. 

• Conhecer a história do ensino da Língua Pomerana no Espírito Santo por meio do Programa de 

Educação Escolar Pomerana (PROEPO) e suas conquistas. 

• Compreender o processo de reconhecimento dos pomeranos como povo tradicional no Brasil. 

• Conhecer e aprofundar os conhecimentos sobre os números. 

• Aprender as medidas do tempo: dias da semana, meses do ano, estações, fases da lua, 

calendário. 

• Nomear as cores em pomerano. 

• Conhecer e utilizar as saudações e as maneiras de se apresentar em diálogos formais e 

informais. 

• Conhecer e aprofundar os conhecimentos sobre a construção do sistema alfabético, fonemas e 

a ortografia, com atenção para as vogais com trema (Ä, Ë, Ö, Ü) e vogal anelada (Å). 

• Aprimorar a Gramática: advérbios; pronomes; sinônimo e antônimo; homônimos; interjeição; 

preposições; substantivos; declinações de artigos; adjetivos; grau do substantivo (aumentativo 

e diminutivo); número do substantivo (singular e plural); concordância nominal; gênero 

masculino, feminino e neutro; verbos auxiliares, verbos modais, verbos reflexivos, 

concordância e conjugação verbal; casos morfológicos nominativo, acusativo, dativo e 

genitivo. 
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Consulte as Bibliografias na Bibioteca Virtual https://app.arvore.com.br/ e/ou no 
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