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JUSTIFICATIVA O ensino da língua inglesa, como língua de caráter global, precisa ser visto como parte fundamental da educação básica em nosso país.  
A língua oficial do mundo coorporativo e do entretenimento possibilita aos seus falantes a comunicação integral e a necessidade da fluência 
é, a cada dia, mais latente. Logo, a necessidade do discente do mundo contemporâneo passa por adaptar-se às demandas e perspectivas 
para o futuro.  A proposta da Base Nacional Comum Curricular não é mais abordada com um padrão de ensino do inglês britânico ou 
americano, comuns até então, e sim como língua franca, ou seja, promovendo a fusão das variedades utilizadas de língua inglesa, como 
uma segunda língua. 

 

OBJETIVOS Auxiliar no processo de ensino-aprendizagem dos alunos do Ensino Fundamental I, participando ativamente como tutor, reconhecendo o 
caráter fluido, particular e dinâmico do ensino da língua.  Ampliar suas vivências e experiências e contribuir para a formação integral dos 
educandos, considerando suas singularidades, como forma de valorizar o mundo e construir identidades. Possibilitar ao aluno exercer 
também um papel de protagonista do aprendizado, através da colaboração em projetos de ensino de crianças e, principalmente, ser falante 
da língua franca em tempo integral. 

 

FOCO PEDAGÓGICO O projeto de tutoria de inglês busca permitir aos alunos do Ensino Médio interagir com crianças do primeiro ao quinto ano do ensino 
fundamental, permitindo que exerçam a empatia necessária ao papel de professor. Ao trabalharem de forma mais efetiva com o ensino da 
língua inglesa como segundo idioma, a interação entre professor-tutor deve propiciar aos dois lados a utilização frequente de ferramentas 
que permitam ampliar a autorregulação e metacomunicação – partes estruturais da dimensão pragmática. 

 

EIXO ESTRUTURANTE   - INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 
Este eixo tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes de idealizar e realizar projetos criativos associados a uma ou mais Áreas de Conhecimento.  
Supõem o uso e o aprofundamento do conhecimento científico na construção e criação de experimentos, modelos, protótipos para a criação de processos ou produtos que 
atendam a demandas para a resolução de problemas identificados na sociedade 

 

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 
HABILIDADES RELACIONADAS AO 
AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E 
PROJETO DE VIDA:  
 
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e 
fragilidades pessoais com confiança para superar 
desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, 
agindo de forma proativa e empreendedora e 

(EMIFCNT01) 
Investigar e analisar situações-problema e variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza e/ou 
de processos tecnológicos, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias, com ou sem o 
uso de dispositivos e aplicativos digitais. 
 
(EMIFCNT02) 
Levantar e testar hipóteses sobre variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da 
natureza e/ou de processos tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, utilizando 



perseverando em situações de estresse, frustração, 
fracasso e adversidade.  
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, 
organização e empreendedorismo para estabelecer e 
adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e 
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos 
com foco, persistência e efetividade.  
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio 
desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e 
futuros, identificando aspirações e oportunidades, 
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que 
orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua 
vida pessoal, profissional e cidadã 

procedimentos e linguagens adequados à investigação científica. 
 
(EMIFCNT03) 
Selecionar e sistematizar, com base em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de campo, 
experimental etc.) em fontes confiáveis, informações sobre a dinâmica dos fenômenos da natureza e/ou de 
processos tecnológicos, identificando os diversos pontos de vista e posicionando-se mediante argumentação, 
com o cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o 
uso de diferentes mídias. (EMIFLGG10) Avaliar como oportunidades, conhecimentos e recursos relacionados às 
várias linguagens podem ser utilizados na concretização de projetos pessoais ou produtivos, considerando as diversas 
tecnologias disponíveis e os impactos socioambientais.  
 
(EMIFLGG11) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das práticas de linguagem para 
desenvolver um projeto pessoal ou um empreendimento produtivo.  
 
(EMIFLGG12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as práticas de linguagens socialmente 
relevantes, em diferentes campos de atuação, para formular propostas concretas, articuladas com o projeto de vida. 

 

Ementa Desenvolvimento da competência comunicativa em língua estrangeira: compreensão e produção visuais, orais e escritas.  
Desenvolvimento da capacidade pedagógica de expressão oral em língua inglesa, compreendendo as competências gramatical, discursiva, 
sociolingüística e estratégica.  
Reflexão sobre os métodos de ensino-aprendizagem de língua estrangeira como língua franca. 
 

Avaliação A avaliação é de caráter formativo e o principal objetivo do projeto está no incentivo ao estudo de temas sociais necessários na construção do aluno 
crítico e consciente do mundo ao seu redor. Assim, a autorregulação e a heteroavaliação são elementos fundamentais do processo avaliativo, com 
feedbacks constantes, a fim de valorizar a participação dos alunos no próprio desenvolvimento do itinerário.  
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