
                                                                                   

 

1.ª série IB | ENSINO MÉDIO 

Agosto/2020 a Junho/2022 

 
Ementa Curso Língua Inglesa (IB English B) 

 

Este curso tem a duração de dois anos e os alunos farão os exames finais em maio do segundo 

ano de programa.  

 

O curso de inglês B tem o intuito de ser abrangente e desafiador. Durante o curso de inglês B, o 

aluno terá contato com seis tópicos principais e vários subtópicos, através dos quais o aluno será 

induzido a refletir e se expressar como cidadão crítico e consciente. A proposta do curso é ajudar o 

aluno a desenvolver habilidades e valores (perfil do aluno do IB) para atender às necessidades do 

século XXI. 

 

Durante o curso IB English B, os alunos terão contato com seis tópicos principais inseridos em 

contextos globais, dentre os quais: 

 

• Identities 

• Experiences 

• Human ingenuity 

• Social organization 

• Sharing the planet 

 

Por meio de cada tópico, o aluno tem acesso a uma gama de oportunidades para a compreensão 

linguística e conceitual do idioma. Ao longo do curso, os alunos reforçam o aprendizado conceitual, 

realizando tarefas específicas de avaliação de ouvir, ler, falar e escrever relacionadas à compreensão 

desses conceitos. Além disso, a estrutura consistente do curso, baseada em perguntas, tem por 

objetivo promover pensamento crítico e reflexivo. 

 

Avaliações 

 

Avaliação externa (External assessment) 

• Componente 1 (1 hora e 30 minutos) 

Habilidades produtivas - escrita (30 notas) 

Uma tarefa de escrita de 450 a 600 palavras, de uma escolha de três, cada uma de um tema 

diferente, escolhendo um tipo dentre os listados nas instruções do exame. 

• Componente 2 (2 horas) 

Habilidades receptivas - seções separadas para compreensão auditiva e de leitura (65 

pontos) 

Compreensão auditiva (1 hora) (25 notas) 

Compreensão de leitura (1 hora) (40 notas) 

Exercícios de compreensão em três passagens de áudio e três textos escritos, extraídos de 

cinco temas. 

 



                                                                                   

 

Avaliação interna (Internal assessment) 

• Esse componente é avaliado internamente pelo professor e moderado externamente pelo IB 

no final do curso. 

• Avaliação oral individual: Conversa com o professor, com base no extrato de uma das 

obras literárias estudadas em sala de aula, seguida de discussão com base em um ou mais 

dos temas do currículo. (30 pontos) 

 

Obras literárias 

Speak - Anderson, Laurie Halse. 

Of mice and men- Steinbeck, John. 
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