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Este Programa visa promover o empoderamento de alunos através do ensino de 
Língua Inglesa. Para tanto, apresenta duas frentes de ações principais. A primeira 
delas, ofertar turmas de Língua Inglesa para alunos com Necessidades 
Educacionais Especiais (NEEs), em
forma a promover a inclusão não apenas
por proporcionar que estejam em contato e
(dando a estes a oportunidade de conviver com a
mesma, buscando propor o respeito à diversidade). A segunda
ensino de Língua Inglesa para crianças de duas escolas de áreas rurais,
valorizar o saber local e oferecer capital simbólico às comunidades envolvidas. As
ações estarão ligadas por uma abordagem de ensino de Língua Inglesa 
denominada CLIL (MEHISTO et al., 2008), bem como por aparatos teóricos sobre 
empoderamento (FREIRE,
(Declaração de Salamanca, 1994;
(KRASHEN, 1987; 1988), inteligências múltip
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Este Programa visa promover o empoderamento de alunos através do ensino de 
tanto, apresenta duas frentes de ações principais. A primeira 

turmas de Língua Inglesa para alunos com Necessidades 
Educacionais Especiais (NEEs), em turmas formadas por autistas e neurotípicos, de 
forma a promover a inclusão não apenas através da Língua Inglesa, mas também 
por proporcionar que estejam em contato e convivência com pares neurotípicos 
(dando a estes a oportunidade de conviver com a diversidade e refletir sobre a 
mesma, buscando propor o respeito à diversidade). A segunda frente
ensino de Língua Inglesa para crianças de duas escolas de áreas rurais,
valorizar o saber local e oferecer capital simbólico às comunidades envolvidas. As
ações estarão ligadas por uma abordagem de ensino de Língua Inglesa 

(MEHISTO et al., 2008), bem como por aparatos teóricos sobre 
empoderamento (FREIRE, 2002), capital simbólico (BOURDIEU, 2003) e inclusão 
(Declaração de Salamanca, 1994; GLAT e PLETSCH, 2013), filtro afetivo 
(KRASHEN, 1987; 1988), inteligências múltiplas (GARDNER, 1994).

Língua Inglesa como forma de Empoderamento e Inclusão Social 

Este Programa visa promover o empoderamento de alunos através do ensino de 
tanto, apresenta duas frentes de ações principais. A primeira 

turmas de Língua Inglesa para alunos com Necessidades 
turmas formadas por autistas e neurotípicos, de 

vés da Língua Inglesa, mas também 
convivência com pares neurotípicos 

diversidade e refletir sobre a 
frente visa levar o 

ensino de Língua Inglesa para crianças de duas escolas de áreas rurais, buscando 
valorizar o saber local e oferecer capital simbólico às comunidades envolvidas. As 
ações estarão ligadas por uma abordagem de ensino de Língua Inglesa 

(MEHISTO et al., 2008), bem como por aparatos teóricos sobre 
2002), capital simbólico (BOURDIEU, 2003) e inclusão 

GLAT e PLETSCH, 2013), filtro afetivo 
(GARDNER, 1994).  


