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EMENTA
O ensino de língua inglesa no ensino médio parte dos princípios básicos da abordagem
comunicativa, envolvendo o aluno em situações reais de comunicação, através da habilidade
de interpretar e compreender textos nesse idioma, utilizando as estratégias de leitura
oferecidas para um bom entendimento dos mesmos. O conhecimento e reprodução das
estruturas linguísticas é essencial no processo aperfeiçoamento assim como a consciência do
aluno em relação à importância de procurar evoluir no aprendizado de uma língua
estrangeira.
Objetivos
Geral
Fortalecer a competência de leitura dos alunos, proporcionando um melhor condicionamento
das habilidades de interpretação de textos, como também de utilizar o conhecimento das
estruturas linguísticas da língua inglesa que serão explanadas neste nível.
Específicos
 Relembrar e confirmar no aluno o aprendizado no que diz respeito à prática de leitura
e compreensão de textos escritos em língua inglesa, buscando obter informações
gerais e específicas.


Compreender e utilizar estruturas linguísticas de maneira contextualizada.



Conscientizar sobre a importância da Língua Estrangeira para a formação humana e
profissional.
Conteúdo Programático








Leitura e compreensão de textos.
Conhecimento contextualizado da língua.
Formação de palavras: processos de derivação (prefixos e sufixos) e de composição.
Plural ofnouns.
Personaland Reflexivepronouns.
Adjectivesandadverbs.
















Possessive adjectives and possessive pronouns.
Verbs: Regular and Irregular forms.
Simple Present; Present Continuous.
Simple Past; Past perfect Past Continuous.
Simple Future; Future Continuous and Future with ‘going to’.
Gerund and infinitive.
Question tags and question words.
Relative Pronouns.
Indefinite pronouns and adjectives.
Conjunctions.
If clauses.
Prepositions.
Discursos: direto e indireto.
Vozes: ativa e passiva.
Metodologia de Ensino

Aulas teóricas e práticas, através de debates sobre os temas em foco e a execução de
exercícios que possibilitarão aos alunos a melhor absorção dos temas explanados em sala de
de aula. A metodologia do material didático permite que os alunos participem ativamente da
aprendizagem, pois favorece no processo de aprendizagem, no que diz respeito às estruturas
e o vocabulário da língua.
Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem
Participação das aulas, resolução de exercícios, trabalhos individuais, em grupo e provas.
Cada bimestre terá no mínimo duas avaliações e no máximo três.
Recursos Necessários
Recursos audiovisuais (projetor multimídia), aparelho de som, pincéis, quadro branco, livro
didático e apostilas.
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