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JUSTIFICATIVA Como língua franca de caráter e influência globais, a língua inglesa assume-se como requisito necessário para integrar o mundo pluralizado atual 
e assim, torna-se indispensável a todos os indivíduos. Independente da escolha profissional e direcionamento do projeto de vida, a criatividade e a 
inovação são elementos fundamentais aos estudantes e continuam a ser incentivadas durante o processo educativo no ensino médio. Através de 
conhecimentos que promovam o desenvolvimento de competências e habilidades, a língua inglesa promove o aprendizado de forma criativa, 
inventiva e principalmente, integral do aluno. 

OBJETIVOS Através da língua inglesa, aprofundar conhecimentos sobre as artes, a cultura, as mídias e as ciências aplicadas e sobre como utilizá-los para a 
criação de processos e produtos criativos;  

Ampliar habilidades relacionadas ao pensar e fazer criativo em língua inglesa; 

Utilizar esses conhecimentos e habilidades em processos de criação e produção voltados à expressão criativa e/ou à construção de soluções 
inovadoras para problemas identificados na sociedade e no mundo do trabalho. 

FOCO PEDAGÓGICO Através da abordagem inicial do tema, em inglês, e da integração de diferentes linguagens, o processo criativo é pautado no desdobramento do 
tema e na proposta de solução criativa. O método implica na identificação e o aprofundamento de um tema ou problema e na elaboração, 
apresentação e difusão de uma ação posterior, tais como obras e espetáculos artísticos e culturais, campanhas e peças de comunicação, entre 
outros produtos analógicos e digitais. 
 

EIXO ESTRUTURANTE – PROCESSOS CRIATIVOS 
O principal objetivo deste eixo é exercitar a capacidade criativa dos estudantes e produzir 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; 

HABILIDADES ASSOCIADAS ÀS COMPETÊNCIAS 
GERAIS DA BNCC 

HABILIDADES ESPECÍFICAS ASSOCIADAS À ÁREA DE LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS 

(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes 
manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de 
vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de 
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.  

(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias 
existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, 
originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos para 
lidar com as incertezas e colocá-las em prática.  

(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou 
soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e 

(EMIFLGG04) Reconhecer produtos e/ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica sobre obras ou 
eventos de diferentes práticas artísticas, culturais e/ou corporais, ampliando o repertório/domínio pessoal sobre o 
funcionamento e os recursos da(s) língua(s) ou da(s) linguagem(ns).  
(EMIFLGG05) Selecionar e mobilizar intencionalmente, em um ou mais campos de atuação social, recursos criativos de 
diferentes línguas e linguagens (imagens estáticas e em movimento; música; linguagens corporais e do movimento, entre 
outras), para participar de projetos e/ou processos criativos.  
(EMIFLGG06) Propor e testar soluções éticas, estéticas, criativas e inovadoras para problemas reais, utilizando as diversas 
línguas e linguagens (imagens estáticas e em movimento; línguas; linguagens corporais e do movimento, entre outras), em 
um ou mais campos de atuação social, combatendo a estereotipia, o lugar comum e o clichê. 



plataformas, analógicas e digitais, com confiança e 
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores 
pretendidos. 
 

 

Ementa Aperfeiçoamento da competência comunicativa em língua estrangeira: compreensão e produção visuais, orais e escritas.  
Expressão oral e escrita em língua inglesa, compreendendo as competências gramaticais, discursiva, sociolinguística e estratégica. 

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.  

Referências ● Novo Ensino Médio 
Disponível em: http://novoensinomedio.mec.gov.br/resources/downloads/pdf/DCEIF.pdf. Acesso em outubro de 2020. 
● Uma Nova Organização para o Ensino Médio no Distrito Federal 
Disponível em: http://www.educacao.df.gov.br. Acesso em outubro de 2020. 
● Itinerários Formativos 
http://www.educacao.imaginie.com.br. Acesso em outubro de 2020 

 

 


