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O curso de Língua A - Língua e Literatura tem como objetivo geral proporcionar, ao longo de dois 

anos, ferramentas para que o/a jovem se torne indagador/a, conhecedor/a e atencioso/a para pensar 

em um mundo melhor e mais pacífico por meio da compreensão e do respeito interculturais, 

reconhecendo-se como parte de um todo. Já como objetivo mais específico, o/a estudante 

desenvolverá sua proficiência, fluência e alcance linguístico e de leitura para a análise e a 

interpretação de textos literários e não literários, as relações entre esses textos, seus leitores e 

escritores, por diferentes contextos geográficos e históricos, em três unidades temáticas: 1. Leitores, 

escritores e textos, 2. Intertextualidade: textos de conexão e 3. Tempo e espaço. 

 

Para isso, lerão textos literários e assistirão a filmes baseados em obras de autores de diversas 

partes do mundo, como: Charllote Brontë (Inglaterra); Nina George (França); Markus Zusak 

(Austrália); Henrik Ibsen (Noruega) ; Dai Sijie (China); Clarice Lispector (Brasil) e Florbela Espanca 

(Portugal), bem como textos não literários – documentários, artigos, reportagens, correspondências, 

arte visual, manual e entrevistas. 

 

Por fim, os jovens serão avaliados por meio de dois ensaios - Paper 1 e Paper 2 - e de expressão 

oral - Internal assessment oral – OI - acerca dos estudos literários e não literários do curso Língua 

A : Língua e Literatura. 

 

Avaliações 
 

Avaliação externa (External assessment) 

• Paper 1: a partir de dois excertos não literários (de dois tipos diferentes de texto), cada um 

acompanhado de uma pergunta estabelicida pelo IB,  o/a estudante escreverá uma análise 

de cada um dos excertos, em 2h15min.  

• Paper 2: em resposta a uma pergunta a partir de quatro questões gerais estabelicidas pelo 

IB,  o/a estudante escreverá um ensaio comparativo baseado em dois trabalhos estudados, 

em 1h45min. 

 

Avaliação interna (Internal assessment) 

• Exame oral: a partir de um excerto de um texto não literário e de outro literário escolhidos 

pelo jovem, o/a estudante oferecerá uma resposta preparada de 10 minutos, seguida de 5 

minutos de perguntas pela professora, tal como: examine as maneiras pelas quais a questão 

global é apresentada através do conteúdo e da forma de duas das obras estudadas e 

escolhidas.  
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