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Após alguns meses de discussão, assumimos que o ensino de língua estrangeira deve 

levar o estudante a ver-se e construir-se como sujeito a partir do contato e da exposição ao 

outro, à diferença, ao reconhecimento da diversidade, valorizando inclusive a diversidade que o 

constitui e que nem sempre ele aceita. 

A pergunta que nos fizemos após decidir o que queríamos foi: Como? Como levar para a 

prática de sala de aula esses objetivos? 

Decidimos, então, substituir o eixo gramatical, por um eixo temático que faça sentido para 

o aluno, em função do qual deverão estar a sequenciação dos conteúdos de diversas 

naturezas e do desenvolvimento integrado das competências e habilidades. Assim, a 

abordagem da gramática deve, portanto, ser de tipo reflexivo e, sempre que possível, indutivo, 

fazendo com que o aluno entenda o tema gramatical a partir do uso. Seguindo nessa 

perspectiva, a aprendizagem dos conhecimentos lingüísticos será bastante produtiva se os 

exercícios privilegiarem a utilização da língua em práticas orais, escritas e de compreensão 

textual em detrimento de exercícios que enfatizem nomenclaturas, classificações e repetição 

mecânica de estruturas, ainda que não sejam praticas excludentes. Por exemplo, é 

interessante que o aluno conte aos colegas, oralmente ou por escrito, algo interessante que lhe 

aconteceu, e para isso terá que usar tempos verbais no passado, ocupando-se mais com a 

vivência da língua e não somente com o preenchimento de frases nos tempos indicados entre 

parênteses. 

O nosso grande desafio em relação à prática oral está, primeiramente, no encorajamento 

dos alunos nesse processo de comunicação. Queremos despertar o interesse da oralidade 

sem culpa ou medo de errar. Para o desenvolvimento dessa habilidade firmamos o 

compromisso de incluir em nosso planejamento, no mínimo, três aulas por período, destinadas 

exclusivamente a práticas orais. Ao final do período iremos bonificar em até um ponto os 

alunos que se encorajam que se sentiram motivados e não necessariamente que falaram 

corretamente. 

Entenderemos que o valor educacional da aprendizagem de uma língua estrangeira vai 

além de capacitar o aluno a usar uma determinada língua para fins estruturalistas e 

comunicativos. Desejamos uma língua questionadora, em que o texto, em todos os 

segmentos, seja o foco, o norte de nossas aulas, não podemos deixar de dar um texto porque 

aparecem tópicos gramaticais que ainda não ensinamos porque o nosso eixo é o texto. O 

importante é que o aluno entenda a gramática dentro do texto e não fora dele. 

No entanto, o nosso material didático contempla a gramática, ele usa o texto simplesmente 

para introduzir um tema gramatical, porque o objetivo do material é ensinar à gramática, e o 

nosso objetivo é fazer o caminho inverso, queremos que a nossa fundamentação parta do texto 

e não da gramática. A gramática é importante, mas não pode ser o eixo condutor do ensino de 

língua. 

Queremos que efetivamente a disciplina de Língua Estrangeira Moderna contribua para 

uma melhor compreensão do sentido do termo cidadania e para a inclusão, local e global, do 

educando. Acreditamos que a exposição à diversidade à heterogeneidade e à convivência com 

o diverso constitui-se num caminho fértil para a construção da identidade, além de abrirem a 

possibilidade de desconstruir estereótipos e de superar preconceitos; por isso uma das 

competências bastante valorizada por nossa equipe é a multiculturidade 



 

Competências e Habilidades   

1) Compreender globalmente os fenômenos sociais; 

2) Exprimir-se com criatividade e coerência; 

3) Saber levantar e argumentar, de forma critica questões; 

4) Estar disposto a desafios; 

5) Estimular o desenvolvimento do pensamento crítico e/ou propostas; 

6) Ser capaz de se comunicar de forma critica e eficiente;  

7) Cultivar a capacidade de buscar conhecimento; 

8) Ser capaz de elaborar e aceitar critica e/ou propostas; 

9) Adquirir atitude de permanente aprendizado; 

10) Desenvolver o domínio de escrita e de leitura dos diversos gêneros e linguagens; 

11) Analisar, sintetizar e interpretar dados, fatos e situações; 

12) Cultivar a capacidade de compreender e atuar no entorno social; 

13) Analisar criticamente os conteúdos vinculados aos meios de comunicação; 

14) Ser capaz de localizar, acessar, e usar melhor a informação acumulada; 

15) Planejar, trabalhar e decidir em grupo; 

16) Desenvolver a curiosidade; 

17) Adquirir atitude de sustentabilidade frente aos desafios atuais; 

18) Saber se posicionar de forma respeitosa frente as diversidades do cotidiano da nossa 

própria escola. 

19) Dar atenção à pluralidade e heterogeneidade da Língua, abandonando-se o discurso 

de preconceito lingüístico ou cultural; 

20) Saber distinguir entre as variantes lingüísticas; 

21) Trabalhar com a perspectiva intercultural, reconhecendo princípios como solidariedade, 

reconhecimento mutuo e a dignidade para todas as culturas; 

22) Escolher temas transversais, dando atenção à pluralidade cultural da língua meta; 

23) Trabalhar com diferentes gêneros textuais, de maneira que o aluno perceba a 

linguagem da forma com ela é usada o mundo social; 

24) Escolher o registro adequado à situação na qual se processa a comunicação; 

25) Não se limitar ao estudo de formas gramaticais, à memorização de regras e à 

prioridade da língua escrita; 

26) Escolher o vocábulo que melhor reflita a idéia que pretende comunicar; 

27) Compreender de que forma determinada expressão pode ser interpretada em razão de 

aspectos sociais e/ou culturais; 

 

Verticalização Lingua Estrangeira Inglês 

Jardim II 

Celebrações culturais: Carnival, Easter, Mother’s Day 

Livros: Rhyme-a-round – Little Scholastic/Let’s make Cookies/Martha doesn’t share! 

-Samantha Berger 

Músicas: Hello, everyone! / Goodbye, teacher! / Yellow submarine / Row your boat / The 

wheels on the bus / Twinkle little star / Ten little Indians 

Vocabulário: Animais (fish,whale,shark,octopus), submarine,cores 

(yellow,red,blue,pink,green), numerous (1,2,3,4,5) 



Jogos/revisão: Brother John, Sleeping lions, Simon Says,Stepping Stones. 

Celebrações culturais: Father’s day, Halloween, Christmas 

Livros: Big Wild Animals: Tiger – Campbell Books / Noisy night! – Emily Bolam/Dear Zoo – 

Rod Campbell 

Músicas: Wind the Bobbin Up / Head and shoulders / Brother John / Teddy Bear 

Vocabulário: Animais (lion,tiger,frog,wolf,owl,bat), numerous (6,7,8,9,10), cores 

(orange,black,white), partes do corpo (head,shoulder,knee,toe,eyes,ears,mouth,nose), teddy 

bear. 

Jogos/revisão: Brother John, Sleeping lions, Simon Says, Stepping Stones. 

 

Jardim III 

 Celebração cultural: Carnival 

Helloagain – Introdução dos personagens: Cookie, Lulue Densel 

Vovabulário: cores (red,yellow,blue,purple,Green,Pink), animais (cat,kangaroo,duck) 

Family 

Vocabulário: números (1,2,3,4,5), família  (mummy, daddy, sister, brother), animais (turtle, 

bird,owl) 

Celebrações culturais: Easter, M otherr’s Day 

Noisy Toys 

Vocabulário: brinquedos (boat,robot,plane,trumpet,drum,phone,doll,teddy bear,car,ball,train) 

Face  

Vocabulário: rosto (ears, nose,hair,face,mouth,eyes) 

Celebração cultural: Father’s day 

Weather 

Vocabulário: tempo ( rainy,cold,windy,sunny,hot), roupas e acessórios (umbrella,hat,jacket, 

T-shirt, swimsuit) 

Celebração cultural: Halloween 

Jungle animals 

Vocabulário: animais (crocodile, parrot, monkey,snake. Tiger, lion) 

Picnic 

Vocabulário: comidas (melon. Cherries,chicken,sandwiches, yoghurt, milkshake, ice cream, 

bananas, chocolate, fish, cake, apples) 

Celebração cultural: Christmas  


