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Ementa: A aprendizagem de língua estrangeira possibilita ao aluno a melhoria de seu 

autoconhecimento como indivíduo em relação ao mundo plural e também o diálogo com 

diferentes culturas e formas de organização social e política. As condições para que tal 

aprendizagem ocorra são dadas pelo desenvolvimento de habilidades em língua inglesa por meio 

de atividades integradas: compreensão e produção oral e escrita, com o uso de textos (literários 

e não literários) e tradução de textos, além do trabalho permanente com materiais autênticos que 

permite ao aluno seu engajamento discursivo. 

Objetivos: Desenvolver a capacidade de reconhecer e produzir em língua inglesa em atividades 

de compreensão e de produção oral e escrita, por meio de textos literários e não literários, tais 

como: poemas, charges, contos, fábulas, filmes, peças de teatro, músicas, dentre outros. Traduzir 

e associar termos em inglês e português. Discutir por meio materiais autênticos temas como arte 

e cultura, ética e cidadania, sociedade e meio ambiente, de modo transdisciplinar. 

 

Metodologia: São ministradas duas aulas semanais na turma. O formato das aulas varia de modo 

a proporcionar diversidade de recursos facilitadores da aprendizagem e geradores de motivação. 

Dentre os tipos de aulas, encontram-se:  

 aulas expositivas dialogadas 

 desenvolvimento de projetos em grupo 

 visionamento e análise de figuras, charges e reproduções de obras de arte 

 manuseio de materiais/objetos facilitadores da aprendizagem de vocábulos/ conceitos 

específicos 

 debates e discussões direcionadas 

 jogos (comunicativos) e atividades lúdicas 

 músicas e filmes 

 apresentação de seminários 

 confecção de cartazes 

 

Conteúdos:  O 9º ano faz parte do projeto de pesquisa Adaptação e complementação de 

materiais didáticos para o ensino de línguas estrangeiras na educação básica II, por isso, 

grande parte do material utilizado em sala de aula trata-se de contos de fada, poesias, músicas, 



filmes, dentre outros. O livro IT FITS é adotado nesta série a fim de organizar e mediar o ensino 

de gramática e de vocabulário, além de funções comunicativas, facilitando o estudo por parte 

dos alunos. As unidades do livro serão trabalhadas ao longo do ano letivo, sendo desenvolvidas 

de forma paralela com materiais autênticos. Para isso, será dado enfoque nos seguintes temas: 

  

1. The world of communication; 

2. Literature for life;  

3. Multiculturalism; 

4. Culture and Entertainment;  

5. The world of advertising; 

6. The world of work; 

7. Technology; 

8. Prejudice and Stereotypes; 

9. Adolescence; 

10. Gender issues; 

11. Inclusion. 

 

O livro é uma referência e não o gerenciador dos conteúdos, na medida em que textos literários 

e não literários serão acrescidos ao programa ao longo do ano de 2018. Além disso, havendo 

necessidade e/ou interesse, poderá haver mudanças na seleção/corte do conteúdo de algumas 

unidades, bem como em sua ordem sequencial. 

 

Material didático: Livro didático IT FITS 9, caderno, pasta de elástico, dicionário bilíngue, 

lápis de cor, tesoura, handouts, livros literários. 

 

Avaliação:  

Os alunos são avaliados a cada aula de acordo com sua produtividade e envolvimento nas 

atividades desenvolvidas ao longo das aulas. Portanto, a assiduidade e a pontualidade se fazem 

primordiais. Avaliações escritas (textos, testes, cartazes, tarefas, entre outros) e orais 

(entrevistas, apresentações, diálogos, entre outros) serão agendadas com a turma para a 

composição dos conceitos da escala. O aluno que apresentar um número de faltas igual ou 

superior a 25% ficará com conceito negativo independentemente das atividades por ele 

apresentadas.  
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