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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 sua história de vida: o eu, a família, a escola, a comunidade, o município e o estado. 

• Aprofundar os conhecimentos sobre o contexto social, histórico e cultural da imigração 

pomerana no Brasil, em especial, no Espírito Santo. 

• Conhecer e aprofundar os conhecimentos sobre as manifestações culturais tradicionais 

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

ritos, brinquedos e brincadeiras. 

• Conhecer e valorizar o patrimônio material e imaterial, os espaços culturais e os monumentos 

históricos pomeranos. 

• Conhecer e aprofundar os conhecimentos sobre os territórios pomeranos, a fauna e a flora 

associados, os saberes tradicionais e a relação com o meio ambiente. 

• Conhecer e aprofundar os conhecimentos sobre as relações de trabalho, produção e economia 

no campo e na cidade. 

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

a ortografia. 

• Conhecer e aprofundar os conhecimentos sobre os números. 

• Nomear as cores em pomerano. 

• Aprender a empregar saudações e formas de se apresentar em diferentes tipos de textos e 

situações. 

• Aprimorar a Gramática: preposições; substantivos; artigos; adjetivos; grau do substantivo 

(aumentativo e diminutivo); número do substantivo (singular e plural); gênero masculino, 

feminino e neutro; concordância verbal e nominal. 
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Consulte as Bibliografias na Bibioteca Virtual https://app.arvore.com.br/ e/ou no 

Catálogo de Livros Físicos https://bibliotecas.sedu.es.gov.br 
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