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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

 
 
 
 

Prezadas Professoras e Prezados Professores,  
 
 
O presente documento intitulado “Orientador Curricular” nasce da urgente necessidade de reorientar 

e ressignificar as aprendizagens dos estudantes e o planejamento curricular das e dos docentes da rede muni-
cipal ensino fundamental face às dificuldades ocasionadas pela pandemia do Coronovírus, pois em razão das 
ações de contenção a disseminação do vírus as aulas presencias foram totalmente suspensas durante um lon-
go período, aulas remotas, mediadas ou não por tecnologias digitais de comunicação e informação, foram 
postas na ordem do dia, as interações e o tempo pedagógico do professor com o estudante sofreram deléveis 
impactos e prejuízos e, lamentavelmente, mais desigualdades escolares foram evidenciadas, especialmente no 
que se refere ao direito de aprendizagem e desenvolvimento de cada um dos estudantes, evidenciados a partir 
das competências e os objetivos de aprendizagem. Por isso, elaboramos este documento de priorização das 
habilidades essenciais da BNCC. 
 

A possibilidade de priorização das habilidades essenciais da BNCC está prevista nos normativos da 
educação desde a edição do Parecer CNE/CP nº 5/2020 e ratificado pelo Parecer CNE/CP nº 19/2020, se trata 
de modo criterioso definir quais os objetivos de aprendizagem devem ser priorizados e inseridos no currículo 
em curso e com estrita atenção para o que não foi cumprido no ano anterior, dando ênfase no ensino híbrido e 
o aprendizado com base em competências de acordo com as indicações da BNCC, conforme definição do Con-
selho Nacional de Educação. 

 
O presente documento foi elaborado à luz dos Mapas Focais da Plataforma Reúna e dos documentos 

de priorização curricular dos Estados de São Paulo e Pernambuco e servirá como norteador curricular, referên-
cia para os professores e ponto de partida para o planejamento. É primordial entender que ele é um documen-
to emergencial e transitório que guiará nossas escolhas pedagógicas em 2021 e 2022. 

 
Para a elaboração deste documento, a participação docente foi fundamental. Criamos uma ação 

conjunta com todas/os as/ os professoras/es da rede municipal, nos horários de trabalho pedagógico coletivo  
(HTPC) refletindo sobre os seguintes pontos: a classificação, de cada habilidade da BNCC, proposta pela 
plataforma Reúna; a adequação dessas habilidades a cada um dos níveis sugeridos pela plataforma (AF, EF e 
AC); a clareza e adequação do objeto de conhecimento; a ausência ou não de alguma habilidade nas categorias 
sugeridas; a pertinência dos comentários. Os comentários das habilidades, presentes no documento, foram 
retirados não só da Plataforma Reúna, como também da BNCC comentada e acrescidos de observações dos 
nossos professores. 

Após estudo realizado nas escolas uma comissão de professoras/es separados por componente 
curricular foi criada para compilar os dados elaborados pelas escolas, alinhar os documentos e validar a 
intencionalidade pedagógica das escolhas feitas na rede municipal de ensino. 

As planilhas com as habilidades essenciais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) indicam quais 
aprendizagens  são Focais (AF), quais são complementares (AC) e quais são consideradas expectativas de 
fluência (EF). Entendamos o que elas representam: 

Aprendizagens focais (AF): são as aprendizagens relevantes para a vida de hoje, inegociáveis e 
essenciais para aprender e avançar em um componente ou nos componentes da área, não só no ano vigente. 
São aquelas sobre as quais as disciplinas se fundam. Interdisciplinares e integradoras, relaciona-se com 
habilidades de outras disciplinas e anos anteriores ou posteriores. Influenciam mais fortemente o 
desenvolvimento das competências gerais, de áreas e/ou específicas. 

Aprendizagens complementares (AC): são as aprendizagens que complementam ou podem ser 
desenvolvidas junto às aprendizagens focais, para atender possibilidades de fazer indivíduos ou grupos 
avançarem por já terem conquistado as aprendizagens focais. 
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Expectativa de fluência (EF): presentes apenas nos mapas de Língua Portuguesa e Matemática, 
compreendem os conhecimentos que precisam ser mobilizados com fluência ou automaticidade para facilitar 
o desenvolvimento das AFs restantes dentro daquele ano ou dos seguintes.  

 As planilhas de Priorização das Habilidades Essenciais são um caminho para fortalecer as escolhas 
das/os professoras/es nas diferentes instâncias de planejamento. Ao selecionarem as habilidades com as 
aprendizagens focais, seus objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem e alinharem com os 
materiais didáticos disponíveis na rede, numa análise profícua, garantirão a aprendizagem dos nossos 
estudantes.  

Com efeito, para que nossos alunos possam seguir sua trajetória escolar com sucesso, as aulas deve-

rão ser elaboradas a partir dessa matriz de habilidades essenciais, dando prioridade as Aprendizagens  Focais e 

de Expectativa de Fluência. A partir da análise das informações do documento orientador e da realidade de sua 

escola e seus estudantes, bem como do resultado das avaliações diagnósticas mais recentes, você poderá, 

prezada professora, prezado professor, planejar ações que favoreçam o processo de ensino e aprendizagem 

garantindo a todos e a cada dos estudantes o desenvolvimento das competências e habilidades essenciais da 

BNCC e, tão importante quanto, garantir equidade na recuperação das aprendizagens e superação das defasa-

gens tão profundamente evidenciadas pelas avaliações realizadas pelas escolas municipais de ensino funda-

mental.  

 

 

 

 

Boa leitura. Bom trabalho! 

 

 

 

Secretaria Municipal da Educação 

                                Julho de 2021 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

 
 

Considerações sobre o ensino de Língua Inglesa para os 4ºs e 5ºs anos 

 Como não há habilidades específicas para o ensino de língua Inglesa para os 4ºs e 5ºs anos, a 

montagem dessa sugestão de currículo se baseou na área de Linguagens, categoria na qual língua Inglesa faz 

parte, estabelecendo muita proximidade com os conteúdos procedimentais/conceituais/atitudinais da 

disciplina de Língua Portuguesa. 

 Outro ponto a considerar é que o componente curricular de língua Inglesa, embora classificado como 

língua estrangeira moderna, atualmente está fortemente inserido no contexto do aluno, por meio da indústria 

cultural, através da interação do Brasil com o mercado mundial e, ainda, pela imersão no mundo tecnológico, 

cada vez mais intensa pelas novas gerações. Esse fato é tão relevante, que a própria BNCC enfatiza mais o 

caráter de língua franca da disciplina de língua inglesa. 

 E, por fim, a ligação direta com as ciências e a área de Informática permite a disciplina de língua 

inglesa um forte elo de apoio do ponto de vista metodológico às outra disciplinas e áreas do conhecimento. 

 Na dimensão intercultural, a disciplina de língua inglesa deve também ampliar seus horizontes, 

explorando os costumes, partindo do ponto de vista da diversidade. Ao estudar um evento da cultura 

anglófona, por exemplo, o Halloween, o docente poderá estabelecer paralelos com o folclore de outras 

culturas, tais como o folclore brasileiro e a “fiesta de los muertos” do povo mexicano, observando suas 

semelhanças e diferenças.   

 Diante disso e pensando, essa sugestão propõe que o currículo dos 4ºs e 5ºs anos se aproprie das 

habilidades de Língua Portuguesa do 1º ao 5º, com o intuito de inserir a língua inglesa e, ao mesmo tempo 

reforçar habilidades recém-construídas em Língua Portuguesa, aplicadas agora em outro idioma, funcionando 

como uma espécie de parceria interdisciplinar, só que agora, do ponto de vista metodológico. Já as habilidades 

do 6ºano seriam utilizadas na condição de atividades complementares. Essa inserção deve priorizar o trabalho 

com os gêneros textuais e a gramática de usos, apropriando-se dos elementos ricamente presentes no 

cotidiano dos alunos e amplamente difundidos pela atualidade. 

 Nessa proposta optou-se também por utilizar o recurso de barra inclinada ( / ), quando a habilidade 

permitia a classificação em dois critérios (por exemplo, AF/EF – significa que no início era atividade focal 

quando explorada pela primeira vez, mas, depois disso, tornou-se expectativa de fluência). O mesmo critério 

de barra invertida ( / ) foi aplicado também na unidade temática quando chegou-se a conclusão que poderia 

envolver mais de uma unidade.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
 

 4º e 5º ANO 
 INGLÊS 

EIXO 
UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

CÓDIGO 
CLASSI
FICAÇÃ

O 

TEXTO DA 
HABILIDADE 

HABILIDADES 
RELACIONAD

AS 
COMENTÁRIO 

Análise 
linguística 

Estudo 
do Léxico 

Construção do 
sistema 
alfabético da 
Língua Inglesa   
(sonoridade) 

EF01LP05 EF/AF Compreende
r o sistema 
de escrita 
alfabética. 

 

EF01LP10A 
 
EF01LP10B 

No caso específico de 
Língua Inglesa é 
importante que o 
aluno perceba as 
diferenças entre a 
pronúncia dos dois 
idiomas, tanto dos 
sons do alfabeto, mas 
também, das palavras 
constituídas por essa 
polifonia. Uma 
sugestão interessante 
é partir da sonoridade 
para o código (escrita) 
e vice-versa. O 
aplicativo Duolingo, 
por exemplo, utiliza 
bem esse trabalho de 
ir-e-vir entre o som e a 
representação escrita 
das palavras e vice-
versa. A combinação 
entre o áudio e a 
mensagem de texto 
dos grupos de 
WhatsApp também 
favorecem esse 
processo. O professor 
também pode lançar 
mão de vídeos ou 
soletrar/pronunciar 
termos de imagens 
escolhidas e enviadas 
aos alunos, tais como: 
postcards virtuais, 
tirinhas, pequenos 
diálogos etc. 

Análise 
linguística 

Estudo 
do léxico 

Construção do 
sistema 
alfabético  da 
Língua Inglesa  
(sonoridade) 

EF01LP08 EF/AF Relacionar 
elementos 
sonoros das 
palavras 
com sua 
representaç
ão escrita. 

EF01LP10A 
 
EF01LP10B 
 
EF01LP05 
 
EF06LI18 

No caso específico de 
Língua Inglesa é 
importante que o 
aluno perceba as 
diferenças entre a 
pronúncia dos dois 
idiomas, tanto dos 
sons do alfabeto, mas 
também, das palavras 
constituídas por essa 
polifonia. Uma 
sugestão interessante 
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é partir do som para a 
escrita. O aplicativo 
Duolingo, por exemplo, 
utiliza bem esse 
trabalho de ir-e-vir 
entre o som e a 
representação escrita 
das palavras e vice-
versa. A combinação 
entre o áudio e a 
mensagem de texto 
dos grupos de 
WhatsApp também 
favorecem esse 
processo. O professor 
também pode lançar 
mão de vídeos ou 
soletrar/pronunciar 
termos de imagens 
escolhidas e enviadas 
aos alunos, tais como: 
postcards virtuais, 
tirinhas, pequenos 
diálogos etc. 

Análise 
Linguísti
ca 

Gramátic
a 

Substantivos, 
adjetivos e 
verbos  em 
língua inglesa 

EF03LP08 EF/AF Compreende
r a função 
de 
elementos 
gramaticais 
básicos 
como 
substantivos
, adjetivos e 
verbos, na 
articulação 
das ideias do 
texto. 

 Essa habilidade 
ressalta a importância 
do estudo da 
gramática de usos, a 
partir do trabalho com 
os gêneros textuais.   
Dessa maneira,  
enfatizamos o ensino 
reflexivo da gramática 
dentro da 
sociolinguística, 
definida pelo gênero 
que, por sua vez, 
delimita e situa o aluno 
em um determinado 
contexto. 

Análise 
linguística 

Gramátic
a 

Presente 
simples 
(formas 
afirmativa, 
negativa e 
interrogativa) 
. 

EF06LI19 EF/AF Utilizar o 
presente do 
indicativo 
para 
identificar 
pessoas 
(verbo to be) 
e descrever 
rotinas 
diárias. 

 

EF03LP08 
 
EF06LI17 

Essa habilidade 
ressalta a importância 
do estudo da 
gramática de usos, a 
partir do trabalho com 
os gêneros textuais.   
Dessa maneira,  
enfatizamos o ensino 
reflexivo da gramática 
dentro da 
sociolinguística, 
definida pelo gênero 
que, por sua vez, 
delimita e situa o aluno 
em um determinado 
contexto. No caso 
específico do verbo TO 
BE, é interessante 
trabalhar esse tempo 
verbal a partir de 
textos/diálogos que 
exploram o campo 
semântico dos 
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sentimentos, a 
identificação de uma 
profissão ou papel 
familiar e situações de 
comunicação como, 
por exemplo, o 
contexto das 
saudações e 
cumprimentos 
(greetings). 

Análise 
linguística 

Gramátic
a 

Imperativo. EF06LI21 AF Reconhecer 
o uso do 
imperativo 
em 
enunciados 
de 
atividades, 
comandos e 
instruções. 

 Essa habilidade 
ressalta a importância 
do estudo da 
gramática de usos, a 
partir do trabalho com 
os gêneros textuais.   
Dessa maneira,  
enfatizamos o ensino 
reflexivo da gramática 
dentro de uma 
sociolinguística , 
definida pelo gênero 
que, por sua vez, 
delimita e situa o aluno 
em um determinado 
contexto. No caso 
específico do modo 
imperativo, é 
interessante explorar 
algumas expressões de 
comandos de sala de 
aula (presencial ou 
virtual). Tutoriais e 
receitas também são 
gêneros muito 
importantes para 
desnevolver essa 
habilidade. O modo 
imperativo também 
pode ser trabalhado 
através  de  jogos de 
tabuleiro, flashcards 
com ações para serem 
realizadas – no ensino 
virtual, por exemplo, o 
aluno pode filmar 
algumas ações do 
modo imperativo e 
enviar ao professor. 

Análise 
linguística 

Estudo 
do léxico 

Construção de 
repertório 
lexical. 

EF06LI16 EF Construir 
repertório 
relativo às 
expressões 
usadas para 
o convívio 
social e o 
uso da 
língua 
inglesa em 
sala de 
aula/grupo 
de 
WhatsApp/T

EF06LI11 
 

Antes da solicitação da 
atividade, o professor 
pode  realizar a leitura 
de  uma tirinha,   a 
execução de uma 
música,  a 
apresentação de um 
vídeo ou, ainda, a 
realização de uma roda 
de  conversa e depois 
propor um brainstorm,  
listando as palavras  
que os alunos vão 
dizendo. No ensino 
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eams 

 

presencial, o 
instrumento  de 
socialização seria a 
lousa,  no Teams seria 
o chat e   no 
WhatsApp, o envio de 
áudio, vídeo ou 
mensagem de texto. O 
professor pode 
realizar, ainda, 
atividades como o jogo 
de STOP que explora a 
construção de 
repertório específico. 
Há jogos de tabuleiro 
(gameboards) que 
exploram campos 
semânticos. 
Cruzadinhas, caça-
palavras, infográficos, 
flashcards e dicionários 
de imagem 
(pictionaries) são 
excelentes formas de 
aquisição e 
internalização de 
repertório e é possível 
encontrar várias 
opções na internet, 
principalmente, a 
partir da pesquisa no 
Google imagens e no 
site Pinterest. 

Análise 
linguística 

Estudo 
do léxico 

Construção de 
repertório 
lexical. 

EF06LI17 EF/AF Construir 
repertório 
lexical 
relativo a 
temas 
familiares 
(escola, 
família, 
rotina diária, 
atividades 
de lazer, 
esportes, 
entre 
outros). 

 

EF06LI11 Antes da solicitação da 
atividade, o professor 
pode  realizar a leitura 
de  uma tirinha,   a 
execução de uma 
música,  a 
apresentação de um 
vídeo ou, ainda, a 
realização de uma roda 
de  conversa e depois 
propor um brainstorm,  
listando as palavras  
que os alunos vão 
dizendo. No ensino 
presencial, o 
instrumento  de 
socialização seria a 
lousa,  no Teams seria 
o chat e   no 
WhatsApp, o envio de 
áudio, vídeo ou 
mensagem de texto. O 
professor pode 
realizar, ainda, 
atividades como o jogo 
de STOP que explora a 
construção de 
repertório específico. 
Há jogos de tabuleiro 
(gameboards) que 
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exploram campos 
semânticos. 
Cruzadinhas, caça-
palavras, infográficos, 
flashcards e dicionários 
de imagem 
(pictionaries) são 
excelentes formas de 
aquisição e 
internalização de 
repertório e é possível 
encontrar várias 
opções na internet, 
principalmente, a 
partir da pesquisa no 
Google imagens e no 
site Pinterest. 

Análise 
Linguísti
ca 

Estudo 
do léxico 

Pronúncia. EF06LI18 EF/AF Reconhecer 
semelhanças 
e diferenças 
na 
pronúncia 
de palavras 
da língua 
inglesa e da 
língua 
materna 
e/ou outras 
línguas 
conhecidas. 

EF01LP08 A partir da escuta de 
áudios e vídeos, é 
importante introduzir, 
aos poucos, nessa faixa 
etária, o contato com 
músicas, trechos de 
filmes, séries ou 
trailers e, a partir da 
observação, direcionar 
o foco de observação 
dos alunos para a 
internalização da 
pronúncia, tanto dos 
cognatos quanto de 
outros vocábulos com  
intuito de mostrar as 
diferenças e 
semelhanças entre a 
sonoridade dos termos 
linguísticos. Aplicativos 
como Duolingo e o 
trabalho com músicas 
exploram a sonoridade 
das palavras. 

Escrita Estratégi
as de 
escrita: 
pré-
escrita 

Planejamento 
do texto: 
brainstorming. 

EF06LI13 AF Listar ideias 
para a 
produção de 
textos, 
levando em 
conta o 
tema e o 
assunto. 

 

EF06LI12 Antes da solicitação da 
atividade, o professor 
pode  realizar a leitura 
de  uma tirinha,   a 
execução de uma 
música,  a 
apresentação de um 
vídeo ou, ainda, a 
realização de uma roda 
de  conversa e depois 
propor um brainstorm,  
listando as palavras  
que os alunos vão 
dizendo. No ensino 
presencial, o 
instrumento  de 
socialização seria a 
lousa,  no Teams seria 
o chat e   no 
WhatsApp, o envio de 
áudio, vídeo ou 
mensagem de texto. 
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Escrita Práticas 
de 
escrita 

Produção de 
textos 
escritos, em 
formatos 
diversos, com 
a mediação do 
professor. 

EF06LI15 AF Produzir 
textos 
escritos em 
língua 
inglesa 
(histórias em 
quadrinhos, 
cartazes, 
chats, 
blogues, 
agendas, 
fotolegenda
s, entre 
outros), 
sobre si 
mesmo, sua 
família, seus 
amigos, 
gostos, 
preferências 
e rotinas, 
sua 
comunidade 
e seu 
contexto 
escolar. 

EF15LP18 Assim como a leitura, a 
produção textual em 
língua inglesa, a partir 
de gêneros textuais, 
auxilia na organização 
e planejamento do 
texto por parametrizar 
e situar o aluno dentro 
de um contexto social 
de comunicação, 
envolvendo 
intencionalidade, 
características e até 
repertório linguístico 
específico. Tais 
condições ajudam 
muito a evitar o 
famoso “bloqueio 
inicial de criação”, 
onde discentes 
costumam se queixar 
da dificuldade em 
iniciar uma produção 
textual. Porém, vale 
lembrar que estamos 
nos reportando aqui a 
alunos de 4º e 5ºs 
anos; tais produções, 
portanto, devem ser 
pequenas e simples e 
de caráter introdutório 
(nível starter), a partir 
de trechos ou textos 
acompanhados de 
linguagem mista ou 
não-verbal. Os 
estudantes também 
podem complementar 
fragmentos de textos 
com os termos 
ausentes, 
complementando o 
sentido de 
determinado gênero 
textual. Nesse sentido, 
textos de linguagem 
mista, tais como, 
ilustrações com setas 
ou legendas (sobre os 
familiares, por 
exemplo) ou história 
em quadrinhos são 
muito pertinentes. 

Leitura Compree
nsão em 
leitura 
em 
língua 
Inglesa 
 

Estrutura 
composicional 
do texto 

EF01LP20 AF Identificar e 
manter a 
estrutura 
composicion
al específica 
de gêneros 
como listas, 
avisos, 
convites, 
receitas, 

EF12LP04 
 
EF15LP01 

O trabalho com os 
diferentes gêneros   do 
discurso auxilia muito 
o ensino de língua 
inglesa, pois   explicita 
a comunicação 
humana como prática 
social, contribuindo 
para a recuperação do 
sentido, da  
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instruções 
de 
montagem, 
legendas 
para álbuns, 
fotos ou 
ilustrações 
(digitais ou 
impressos), 
entre outros 
textos do 
campo da 
vida 
cotidiana. 

intencionalidade  e do 
contexto de interação 
entre   os 
interlocutores. 

Leitura Práticas de 

leitura e 

construção 

de 

repertório 

lexical 

 

Compreensão 
em leitura de 
textos em 
Língua Inglesa 

EF12LP04 AF Ler e 
compreende
r, em 
colaboração 
com os 
colegas e 
com a ajuda 
do professor 
ou já com 
certa 
autonomia, 
listas, 
bilhetes, 
convites, 
receitas, 
instruções 
de 
montagem 
(digitais ou 
impressos), 
entre outros 
textos do 
campo da 
vida 
cotidiana, 
considerand
o a situação 
comunicativ
a, o 
tema/assunt
o, a 
estrutura 
composicion
al e o estilo 
do texto. 

 

EF01LP20 
 
EF15LP01 

A leitura a partir dos  
gêneros textuais 
favorece a 
compreensão da 
mensagem , por 
agregar informações 
sobre a função social  e 
a  intencionalidade, 
auxiliando o aluno na 
cosntrução  dos 
sentidos tanto pelo 
teor do texto como 
pela natureza do 
suporte. Se o gênero 
vier acompanhado de 
imagens ou elementos 
enriquecedores, a 
compreensão do 
idioma estrangeiro 
pode ser facilitada ou 
até mesmo ampliada. 
Além disso, o estudo 
da gramática de usos a 
partir das escolhas do 
autor do texto, facilita 
a compreensão dos 
recursos linguísticos 
empregados. 

Leitura Práticas 

de 

leitura e 

construç

ão de 

repertóri

o lexical 

 

Compreensão 
em leitura de 
textos em 
Língua Inglesa 

EF15LP01 EF/AF Compreende
r a função 
social de 
textos que 
circulam em 
campos da 
vida social 
dos quais 
participa 
cotidianame
nte (na casa, 
na rua, na 

EF01LP20 
 
EF12LP04 

Ao trabalhar com os 
gêneros é importante 
mostrar ao aluno a 
qual prática social 
determinado gênero 
pode ser relacionado e  
também sobre o 
suporte de origem. 
Essas estratégias 
podem favorecer a 
compreensão  do texto 
pelo fato de mobilizar 
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comunidade
, na escola) e 
em 
diferentes 
mídias: 
impressa, de 
massa e 
digital, 
reconhecen
do a 
situação 
comunicativ
a. 

e definir repertórios 
próprios do contexto 
de origem  do texto em 
estudo, considerando, 
é claro, a faixa etária e 
o nível de 
desenvolvimento dos 
alunos. 

Leitura Estratégia 
de leitura 

Levantamento 
de hipóteses 
sobre o texto 

EF15LP02A EF/AF Estabelecer 
expectativas 
em relação 
ao texto que 
vai ler 
(pressuposiç
ões 
antecipador
as dos 
sentidos), a 
partir de 
conhecimen
tos prévios 
sobre as 
condições 
de produção 
e recepção 
do gênero 
textual, o 
suporte e o 
universo 
temático, 
bem como 
de recursos 
gráficos, 
imagens, 
dados da 
obra (índice, 
prefácio 
etc.), entre 
outros 
elementos. 

 

EF15LP04 Essa expectativa 
explora uma gama de 
estratégias  que 
exploram os diferentes 
sentidos e etapas que 
antecedem e 
permeiam o ato de ler. 
São elas: roda de 
conversa,    prediction 
(antecipação), 
brainstorm 
(tempestade cerebral) 
para verificarmos o 
background knowledge 
(conhecimentos 
prévios, repertório, 
campo semântico) 
tanto sobre o gênero 
quanto sobre a 
temática estudada, 
abrindo espaço para 
discussões 
interdisciplinares, 
através da 
extrapolação do tema. 
Temos ainda as 
estratégia de skimming  
e scanning,  que 
representam 
consecutivamente uma 
varredura no texto  
para a observação do 
seu layout (isto é: 
título, gênero, formato 
e outras características 
estruturais) e a busca 
de elementos que 
ajudam na 
identificação e 
compreensão da 
temática, através de 
termos, tais como, 
cognatos, palavras e 
conceitos-chaves, 
espressões etc. 
Evidentemente, essas 
estratégias precisam 
ser ajustadas para  
cada clico e ano 
escolar e podem ser 
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exploradas através  de 
diversos recursos, 
como: board games, 
quizzes, puzzles, 
memory  game , flash 
cards, quadrinhos, 
tabelas, infográficos, 
músicas e etc. 

Leitura Leitura/e
scuta 
(compart
ilhada e 
autônom
a 

Estratégia de 
leitura 

EF15LP04 EF/AF Compreende
r, na leitura 
de textos  
multissemiót
icos, o efeito 
de sentido 
produzido 
pelo uso de 
recursos 
expressivos 
gráfico-
visuais. 

 

EF15LP02A 
 
EF15LP12 
 
EF15LP18 

Essa estratégia explora  
o auxílio dos textos 
mistos (textos que 
utilizam a linguagem 
verbal e não-verbal 
concomitantemente). 
É muito mais fácil para 
um aluno ler um texto 
em outro idioma 
quando esse vem 
acompanhado por 
ilustrações, balões, 
cores e  recursos que 
auxiliem na construção 
do sentido. Um aluno 
que não conhece a 
palavra “STOP”, 
facilmente entenderá o 
seu significado quando 
observar uma placa de 
trânsito de um país 
anglófono. Isso ocorre 
por conta da 
associação a partir da 
imagem. O mesmo 
ocorre  se colocarmos 
o desenho de um rosto 
triste e escrevermos a 
palavra “sad”, 
provavelmente, o 
aluno estabelecerá 
relações entre a 
palavra, o desenho e o 
significado, mesmo 
sem conhecer o 
vocábulo. Não é atoa 
que no material 
didático das crianças 
dos anos iniciais,  as 
ilustrações ocupam a 
maior parte das 
páginas dos livros 
didáticos. Há sites 
interessantes, como o 
Pinterest e o site do 
consulado britânico, 
que trabalham com as 
famosas WORKSHEETS, 
folhas de atividades, 
ilustradas e coloridas 
para crianças , 
adolescentes e até 
mesmo adultos. 
Aplicativos, como o 
Duolingo, também 
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exploram esse recurso. 
Os recursos 
multissemióticos não 
se resumem a imagens, 
entram nesse  rol, 
também, as músicas, 
os sons, o hipertexto e 
outras formas de 
ampliação e interação 
das linguagens de um 
dado texto. 

Leitura Formação 
do leitor 

Leitura 

multissemiótic

a 

EF15LP18 EF/AF Relacionar 
texto verbal 
a ilustrações 
e outros 
recursos 
gráficos. 

EF15LP04 
 
EF06LI15 

Essa habilidade articula 
os recursos 
multissemióticos com a 
língua escrita, 
auxiliando, 
principalmente, os 
alunos em fase inicial 
do aprendizado do 
idioma estrangeiro a 
construir e consolidar 
repertórios e campos 
semânticos. 

Leitura Estratégi
as de 
leitura 

Compreensão 
geral e 
específica: 
leitura rápida 
(skimming, 
scanning) 

EF06LI08 EF Identificar o 
assunto de 
um texto, 
reconhecen
do sua 
organização 
textual e 
palavras 
cognatas. 

EF06LI09 O trabalho com os 
gêneros textuais, 
associado às 
estratégias de leituras 
(scanning, skimming 
entre outras) devem 
ser uma prática 
constante, pois, além 
de aprimorar as 
habilidades de leitura e 
compreensão em 
outro idioma, servem 
de subsídio para o 
trabalho com a 
gramática reflexiva. 
Para crianças nesse 
estágio inicial de 
aprendizagem, 
worksheets com 
ênfase na linguagem 
mista e histórias em 
quadrinhos são 
gêneros cujas 
atividades facilitariam 
muito o processo de 
leitura em outro 
idioma. 

Leitura Estratégi
as de 
leitura 

Compreensão 
geral e 
específica: 
leitura geral 
(skimming, 
scanning) 

EF06LI09 EF Localizar 
informações 
explícitas 
e/ou 
específicas 
em texto. 

EF06LI08 O trabalho com os 
gêneros textuais, 
associado às 
estratégias de leituras 
(scanning, skimming 
entre outras) devem 
ser uma prática 
constante, pois, além 
de aprimorar as 
habilidades de leitura e 
compreensão em 
outro idioma, servem 
de subsídio para o 
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trabalho com a 
gramática reflexiva. 
Vale lembrar que tais 
ações devem levar em 
conta a faixa etária e o 
nível de 
desenvolvimento da 
turma. 

Leitura Práticas 
de 
leitura e 
construç
ão de 
repertóri
o lexical 

Construção de 
repertório 
lexical 

EF06LI10 AF Conhecer a 
organização 
de um 
dicionário 
bilíngue 
(impresso 
e/ou on-
line) para 
construir 
repertório 
lexical. 

 

EF06LI11 
EF06LI16 

O trabalho com o 
dicionário bilíngue 
pode ser realizado a 
partir do trabalho com 
os diferentes gêneros 
do discurso e também  
através  de jogos, 
como o bingo de 
palavras,  o jogo da 
soletração entre 
outros. Trabalhar com 
dicionários também 
ajuda a explorar as 
palavras cognatas e o 
caráter  polissêmico 
dos vocábulos e, por 
fim, ajuda a retomar os 
estudos sobre o 
alfabeto, visto agora 
como forma de 
organização das 
informações. 

Leitura Práticas 
de 
leitura e 
construç
ão de 
repertóri
o lexical 

Construção de 
repertório 
lexical 

EF06LI11 AF Explorar 
ambientes 
virtuais e/ou 
aplicativos 
para 
construir 
repertório 
lexical na 
língua 
inglesa. 

 

EF06LI10 
EF06LI16 

No ensino remoto essa  
habilidade possibilita 
um trabalho com os 
aplicativos Duolingo, o 
site de pesquisa do 
Google, assim como, o 
Google Tradutor, o 
Linguee entre outros. 
Já no ensino 
presencial, as únicas 
formas de se explorar 
esses ambientes 
seriam através da 
pesquisa enquanto 
lição de casa ou de 
acordo com as 
condições de acesso e 
conectividade do 
laboratório de 
informática da unidade 
escolar. Resolvida essa 
primeira questão, os 
alunos podem receber 
uma lista de ações para 
realizar, como, por 
exemplo: completar 
uma árvore 
genealógica, fazer uma 
lista com os nomes das 
cores ou dos números, 
decobrir o significado 
de um termo secreto 
fornecido pelo 
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professor, aprender 
como se consulta 
determinado termo em 
determinado site, 
acessar sites de jogos 
educativos  e executar 
comandos orientados e 
mediados pelo 
professor entre outras 
ações. 

    
Oralidade 

Compree
nsão oral 

Aspectos não 
linguísticos 
(paralinguístic
os) 

EF15LP12 EF/AF Atribuir 
sentido a 
aspectos 
não 
linguísticos 
(paralinguíst
icos), 
observados 
na fala, 
como 
direção do 
olhar, riso, 
gestos, 
movimentos 
da cabeça 
(de 
concordânci
a ou 
discordância
), expressão 
corporal e 
tom de voz. 

 

EF15LP04 
 

Essa habilidade é 
essencial para os 
alunos que estão 
começando ou que não 
têm muita afinidade 
com o idioma 
estrangeiro, pois 
auxilia na recuperação 
dos sentidos do texto,  
por meio da linguagem 
não-verbal e 
paralinguística. Nesse 
caso, os aspectos 
paralinguísticos muitas 
vezes funcionam como 
legenda ou tradução 
da linguagem escrita 
ou falada, subsidiando 
e auxiliando o 
entendimento do 
aluno. Quando 
ouvimos, por exemplo, 
o sinal sonoro de uma 
“claque”  (coro de 
risadas) em 
determinado filme, 
logo associamos 
àquela cena a um 
conteúdo humorístico. 
Da mesma forma, a 
expressão feliz ou 
triste de uma 
personagem ou a 
exposição visual de 
determinado cenário 
servem para a 
construção do 
contexto e do sentido 
de determinada 
mensagem. Nesse 
sentido, histórias em 
quadrinhos, trechos de 
desenhos ou séries, 
trailer de filmes, 
storytelling dos jogos 
de celular, pc ou vídeo 
games, adequados às 
necessidades dos 
alunos dessa faixa 
etária, podem ser de 
grande auxílio. 

Oralidade Produção 
oral 

Produção de 
textos orais, 

EF06LI05 AC Aplicar os 
conhecimen

EF06LI04 Com os alunos nessa 
fase inicial de aquisição 
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com a 
mediação do 
professor. 

tos da língua 
inglesa para 
falar de si 
característic
as 
relacionadas 
a gostos, 
preferências 
e rotinas. 
explicitando 
informações 
pessoais e  
de outras 
pessoas. 

 

 

do idioma, é 
importante que tais 
estratégias se 
restrinjam a campos 
semânticos e diálogos 
curtos para que os 
alunos possam se 
sentir seguros para 
construir, aos poucos, 
suas tentativas de 
interação oral. Como 
os alunos não estão 
em um contexto de 
imersão,  faz-se 
necessário a 
introdução de 
situações de 
comunicação que 
estimulem e iniciem os 
alunos a sair de uma 
condição passiva de 
mero receptor de 
informações para o 
começo de um 
protagonismo no 
campo da oralidade, de 
acordo com a faixa 
etária e mediado pelo 
professor. Há 
modalidades de 
gameboards (jogos de 
tabuleiro) que 
exploram expressões  
típicas da oralidade em 
cada casa do tabuleiro. 
Nesse sentido, o 
aplicativo Duolingo e 
Kahoot também são 
muito interessantes, 
principalmente no 
ensino remoto. Já no 
ensino presencial, 
essas práticas 
dependem da 
disponibilidade e 
conectividade do 
laboratório de 
informática. 

Oralidade Compreen
são oral 

Estratégias de 
compreensão 
de textos 
orais: palavras 
cognatas e 
pistas do 
contexto 
discursivo. 

EF06LI04 EF Reconhecer, 
com o apoio 
de palavras 
cognatas e 
pistas do 
contexto 
discursivo, o 
assunto e as 
informações 
principais 
em textos 
orais sobre 
temas 
familiares. 

EF06LI05 As palavras cognatas  
auxiliam  muito na 
estratégia de scanning  
e skimming, facilitando 
o entendimento do 
aluno, principalmente 
no estágio inicial do 
aprendizado.  Com os 
alunos nessa fase de 
aquisição do idioma, é 
importante que tais 
estratégias se 
restrinjam a campos 
semânticos e diálogos 
curtos para que os 
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alunos possam se 
sentir seguros para 
construir aos poucos, 
ainda que de maneira 
mediada pelo 
professor, suas 
tentativas de interação 
oral. 

Oralidade Interação 
discursiva 

Construção de 
laços afetivos 
e convívio 
social. 

EF06LI01 AF/EF Interagir em 
situações de 
intercâmbio 
oral, 
demonstran
do iniciativa 
para utilizar 
a língua 
inglesa. 

EF06LI02 Como o inglês é 
considerado uma 
língua franca e  os 
alunos não estão 
inseridos em um 
contexto de imersão, é 
preciso que o 
professor elabore e/ou 
forneça situações 
comunicativas 
delimitadas dentro de 
determinado contexto 
e temática para que 
eles treinem  a  
oralidade. Para tanto, é 
recomendado a 
utilização de áudios 
com diálogos, trailers, 
trechos de filmes ou 
séries, quadrinhos, 
videoaulas, músicas e 
etc. Tais recursos 
devem apresentar uma 
sequência didática que 
estabeleça um ciclo 
entre a  exibição dos 
conteúdos audiovisuais 
e a exposição dos 
mesmos pelos alunos, 
começando pelo 
aprendizado, 
primeiramente, dos 
vocábulos à formação 
de repertório, 
chegando até  a fala de 
pequenas expressões , 
tais como: “Good 
morning”, “How are 
you?”, “Excuse me”, 
“Thank you”, etc.   Ao 
longo das aulas, o 
professor pode se 
apropriar  do  idioma 
estrangeiro para  
cumprimentar , se 
despedir,  elogiar, 
provocar, mobilizar e 
motivar os alunos, 
utilizando a língua 
inglesa e intercalando 
com a língua materna, 
de maneira bilíngue. 

Oralidade Interação 
discursiva 

Construção de 
laços afetivos 
e convívio 

EF06LI02 AF Coletar 
informações 
do grupo, 

EF06LI01 A partir do trabalho de 
aquisição da língua, a 
partir da  
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social. perguntando 
e 
respondend
o sobre a 
família, os 
amigos, a 
escola e a 
comunidade
. 

internalização de 
diferentes  tipos de 
repertórios (temáticos, 
dialogais,   situacionais, 
contextuais e 
operacionais/procedim
entais), o professor 
pode construir ou 
trazer situações de 
comunicação que 
visem descobrir ou 
utilizar campos 
semânticos do domínio 
do aluno, almejando 
também a  ampliação 
desses. Nesse caso, os 
diálogos, com suas 
perguntas e respostas, 
funcionariam não 
apenas como 
instrumento de coleta 
de informações, mas 
também, como recurso 
de metacognição. 

Dimensão 
intercultu
ral 

A língua 

inglesa no 

cotidiano 

da 

sociedade 

brasileira/

comunida

de 

 
 

Presença da 
língua inglesa 
no cotidiano. 

EF06LI25 EF Identificar a 
presença da 
língua 
inglesa na 
sociedade 
brasileira/co
munidade 
(palavras, 
expressões, 
suportes e 
esferas de 
circulação e 
consumo) e 
seu 
significado. 

EF15LP08 Essa habilidade deve 
partir do próprio lar da 
criança, começando 
com o nome de 
produtos e aparelhos 
que existem no 
domicílio do aluno, que 
contenha vocábulos da 
língua inglesa.  O 
segundo  passo é fazer 
uma pesquisa em sites 
sobre  expressões 
estrangeiras , 
pesquisando 
estabelecimentos que 
utilizam léxicos da 
língua inglesa.  Isso 
pode ser facilmente 
verificado através de 
pesquisa no Google, 
Google imagens e  
Street view  do Google 
maps. O terceiro passo 
é enviar essas imagens 
para o professor, que 
em posse desse 
material, promoverá 
uma roda de conversa 
e reflexão sobre o 
material coletado. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

 6º ANO 

LÍNGUA INGLESA  

EIXO UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETO DE 

CONHECIMENT

O 

CÓDIGO CLASSI

FICAÇÃ

O 

TEXTO DA 

HABILIDADE 

HABILIDADES 

RELACIONADAS 

COMENTÁRIO 

Oralidade 

 

Interação 

discursiva 

 

 

Funções e 

usos da 

língua 

inglesa em 

sala de aula 

(Classroom 

language) 

EF06LI01 

 

AF Interagir em 

situações de 

intercâmbio 

oral, 

demonstrando 

iniciativa para 

utilizar a 

língua inglesa. 

EF06LI18 

(AC) 

EF06LI03 

(AC) 

Essa habilidade 

pressupõe a 

utilização de 

expressões para 

comunicação em 

língua inglesa na 

sala de aula. 

Oralidade 

 

Interação 

discursiva 

 

Funções e 

usos da 

língua 

inglesa em 

sala de aula 

(Classroom 

language) 

EF06LI02 EF Coletar 

informações 

do grupo, 

perguntando e 

respondendo 

sobre a 

família, os 

amigos, a 

escola e a 

comunidade. 

 Coletar 

informações do 

grupo pressupõe 

utilizar a língua 

inglesa para 

perguntar e obter 

respostas de um 

interlocutor, no 

caso o professor e 

os colegas da sala 

de aula,  sobre 

fatos e aspectos 

relacionados à vida 

e à comunidade em 

que ele ou eles 

estão inseridos.  A 

habilidade também 

prevê que o 

estudante  

responda a 

perguntas e troque 

informações sobre 

assuntos ligados ao 

seu cotidiano 

(escola, amigos, 

família, entre 

outros),  com seus 

colegas e professor. 

  Funções e 

usos da 

língua 

inglesa em 

sala de aula 

EF06LI03 AC Solicitar 

esclareciment

os em língua 

inglesa sobre 

o que não 

 Solicitar 

esclarecimentos em 

língua inglesa 

significa utilizar a  

língua para 
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(Classroom 

language) 

 

entendeu e o 

significado de 

palavras ou 

expressões 

desconhecidas

. 

solucionar dúvidas 

relativas ao próprio 

idioma, por 

exemplo, 

expressões, 

palavras 

desconhecidas, 

para dizer algo em 

inglês, etc.  Para 

isso, é importante  

o uso de 

expressões que 

abordem essa 

necessidade, tais 

como: “What´s the 

meaning of ‘X’?, 

“Repeat, please”, 

“ How do you say 

‘X’ in English?”. 

Oralidade 

 

Compreensã

o oral 

 

Estratégias 

de 

compreensã

o de textos 

orais: 

palavras 

cognatas e 

pistas do 

contexto 

discursivo 

 

EF06LI04 EF Reconhecer, 

com o apoio 

de palavras 

cognatas e 

pistas do 

contexto 

discursivo, o 

assunto e as 

informações 

principais em 

textos orais 

sobre temas 

familiares. 

 Em textos orais 

sobre temas 

familiares , esta 

habilidade refere-

se a  

perceber/identifica

r pela escuta  

palavras cognatas, 

que possuem 

mesmo significado 

e grafias iguais ou 

semelhantes em 

inglês e português. 

Refere-se, ainda, a 

caracterizar, nesses 

textos, o contexto 

discursivo, pelos  

interlocutores/parti

cipantes, o espaço 

e a finalidade do 

discurso, por 

exemplo, para 

auxiliar na 

identificação do 

assunto e as 

informações 

principais neles 

apresentadas.. 

Oralidade Produção 

oral 

 

Produção de 

textos orais, 

com a 

mediação do 

professor 

EF06LI05 AF Aplicar os 

conhecimento

s da língua 

inglesa para 

falar de si e de 

outras 

EF06LI18 

(AC) 

 

Essa habilidade 

foca no ato de 

apresentar-se em 

inglês, utilizando 

frases preparadas 
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 pessoas, 

explicitando 

informações 

pessoais e 

características 

relacionadas a 

gostos, 

preferências e 

rotinas. 

com antecedência. 

Oralidade Produção 

oral 

 

Produção de 

textos orais, 

com a 

mediação do 

professor 

 

EF06LI06 AC Planejar 

apresentação 

sobre a 

família, a 

comunidade e 

a escola, 

compartilhand

o-a oralmente 

com o grupo. 

 Esta habilidade 

envolve dois 

diferentes 

processos 

cognitivos:  

planejar e  

compartilhar uma 

apresentação oral 

sobre 

temas/assuntos 

familiares, ou seja, 

próximos do 

cotidiano do 

estudante, como: 

falar sobre sua 

família, a 

comunidade em 

que vive e a escola. 

Por planejar, 

entende-se 

selecionar 

elementos 

linguísticos (itens 

lexicais, estruturas 

sintáticas, 

pronúncia das 

palavras) e 

paralinguísticos 

(tom de voz, ritmo 

da fala) adequados 

ao propósito 

comunicativo da 

apresentação oral, 

organizá-los 

levando em conta a 

audiência, tempo 

disponível para a 

apresentação, etc., 

e produzir um texto 

(oral) a ser 

apresentado em 

classe. Por 

compartilhar, 

pressupõe-se a 

exposição oral do 



25 
 

texto planejado à 

classe. Esta 

habilidade se 

efetiva no contato 

do aluno com o 

professor e com os 

colegas, e a 

apresentação 

prevista deve ter 

como tema 

assuntos familiares, 

ou seja, próximos 

ao contexto real, 

vivido pelos alunos, 

como falar sobre a 

própria família 

(nome, idade, 

profissão de cada 

membro), rotina 

diária, preferências, 

entre outros. 

Leitura 

 

Estratégias 

de leitura 

 

Hipóteses 

sobre a 

finalidade de 

um texto 

 

EF06LI07 EF Formular 

hipóteses 

sobre a 

finalidade de 

um texto em 

língua inglesa, 

com base em 

sua estrutura, 

organização 

textual e 

pistas gráficas. 

 Esta habilidade 

envolve dois 

diferentes 

processos 

cognitivos:  

planejar e  

compartilhar uma 

apresentação oral 

sobre 

temas/assuntos 

familiares, ou seja, 

próximos do 

cotidiano do 

estudante, como: 

falar sobre sua 

família, a 

comunidade em 

que vive e a escola. 

Por planejar, 

entende-se 

selecionar 

elementos 

linguísticos (itens 

lexicais, estruturas 

sintáticas, 

pronúncia das 

palavras) e 

paralinguísticos 

(tom de voz, ritmo 

da fala) adequados 

ao propósito 

comunicativo da 

apresentação oral, 
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organizá-los 

levando em conta a 

audiência, tempo 

disponível para a 

apresentação, etc., 

e produzir um texto 

(oral) a ser 

apresentado em 

classe. Por 

compartilhar, 

pressupõe-se a 

exposição oral do 

texto planejado à 

classe. Esta 

habilidade se 

efetiva no contato 

do aluno com o 

professor e com os 

colegas, e a 

apresentação 

prevista deve ter 

como tema 

assuntos familiares, 

ou seja, próximos 

ao contexto real, 

vivido pelos alunos, 

como falar sobre a 

própria família 

(nome, idade, 

profissão de cada 

membro), rotina 

diária, preferências, 

entre outros. 

Leitura 

 

Estratégias 

de leitura 

 

Compreensã

o geral e 

específica: 

leitura 

rápida 

(skimming, 

scanning) 

 

EF06LI08 AF Identificar o 

assunto de um 

texto, 

reconhecendo 

sua 

organização 

textual e 

palavras 

cognatas. 

EF06LI07 

(EF) 

EF06LI09 

(EF) 

 

A habilidade 

pressupõe a 

utilização de 

elementos não-

verbais (imagens, 

estrutura textual, 

conhecimento 

sobre o tema) e 

palavras cognatas 

para apoiar a 

compreensão geral 

do texto. 

Leitura 

 

Estratégias 

de leitura 

 

EF06LI09 EF Localizar 

informações 

específicas em 

texto. 

 

 A habilidade 

consiste em 

observar/correr 

com os olhos para 

encontrar dados 

específicos em um 

texto, como, por 

exemplo, datas, 
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números, nomes e 

fatos. 

Leitura 

 

Práticas de 

leitura e 

construção 

de 

repertório 

lexical 

 

Construção 

de 

repertório 

lexical e 

autonomia 

leitora 

 

EF06LI10 AC  Conhecer a 

organização 

de um 

dicionário 

bilíngue 

(impresso 

e/ou on-line) 

para construir 

repertório 

lexical. 

 Conhecer a 

organização de um 

dicionário bilíngue 

pressupõe: 

identificar sua 

composição (ordem 

alfabética, divisão 

em duas partes 

para cada uma das  

línguas, as seções 

que ele apresenta, 

etc.),  e explorá-lo 

na tentativa 

(acertada ou não) 

de localizar 

palavras  

selecionadas nos 

dois idiomas . Esta 

habilidade remete 

a uma 

sensibilização do 

estudante para o 

uso desse recurso 

no estudo da 

língua.. 

Leitura 

 

Práticas de 

leitura e 

construção 

de 

repertório 

lexical 

 

Construção 

de 

repertório 

lexical e 

autonomia 

leitora 

 

EF06LI11 AC Explorar 

ambientes 

virtuais e/ou 

aplicativos 

para construir 

repertório 

lexical na 

língua inglesa. 

 Explorar ambientes 

virtuais e/ou 

aplicativos significa 

ter contato e fazer 

uso desses 

instrumentos 

(blogs, sites, fóruns, 

read&write, entre 

outros)  para 

potencializar a 

aprendizagem de 

práticas de 

multiletramento 

nas diversas esferas 

sociais e culturais, 

com exposição a 

textos multimodais 

e novos modos de  

construir sentidos. 

Além da linguagem 

verbal, incluindo 

palavras novas e 

hibridismos, por 

exemplo, novas 

formas para 

comunicar-se  em 
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inglês tornam-se 

conhecidas pelo 

estudante no 

contato com essas 

tecnologias, 

permitindo-lhe o 

acesso e a 

observação das 

características da 

linguagem não-

verbal pelo uso de 

imagens, recursos 

gráficos entre 

outros. 

Leitura 

 

Atitudes e 

disposições 

favoráveis 

do leitor 

 

Partilha de 

leitura, com 

mediação do 

professor 

 

EF06LI12 EF Interessar-se 

pelo texto 

lido, 

compartilhand

o suas ideias 

sobre o que o 

texto 

informa/comu

nica. 

 Esta habilidade 

refere-se ao 

comportamento do 

leitor. A formação 

do leitor em 

qualquer língua 

requer o 

desenvolvimento 

da capacidade de 

compreensão, 

reflexão e crítica 

dos procedimentos 

e estratégias de 

leitura e  de atitude 

favorável e 

interessada para ler 

o texto. Durante o 

ato de leitura, para 

um leitor 

proficiente, esses 

três aspectos 

acontecem de 

forma 

concomitante e 

articulada. No caso, 

por tratar-se de 

aprendizes de 

língua inglesa,  é 

possível priorizar 

cada um desses 

aspectos 

isoladamente, 

especialmente o do 

interesse e 

compartilhamento 

das informações 

obtidas pela leitura. 

Ainda, por tratar-se 

de aprendizes 

iniciais, o foco em 
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aspectos de caráter 

socioafetivo, que 

envolvem o 

interesse, o 

entusiasmo, o 

controle da 

ansiedade, entre 

outros, é 

fundamental para 

esse momento da 

aprendizagem da 

língua. Além disso, 

deve-se considerar 

a importância dos 

aspectos 

socioafetivos nas 

relações 

interpessoais e na 

construção do 

conhecimento, do 

ponto de vista 

cognitivo e social.   

No caso desta 

habilidade, 

interessar-se por 

um texto lido 

significa , apreciar e 

se empolgar com a 

leitura, 

concebendo-a 

como oportunidade 

de relações 

interpessoais e de 

articulação com 

outras práticas de 

linguagem como a 

de comunicar-se 

com o outro, no 

caso, os colegas e o 

professor, para  

compartilhar as 

ideias e  

informações 

apreendidas na 

leitura. 

Escrita 

 

Estratégias 

de escrita: 

pré-escrita 

 

Planejament

o do texto: 

brainstormin

g 

 

EF06LI13 EF Listar ideias 

para a 

produção de 

textos, 

levando em 

conta o tema 

e o assunto. 

 Esta habilidade 

refere-se ao uso de 

técnicas  de 

brainstorming, por 

exemplo, como 

estratégia de 

planejamento 

textual e de 

orientação para a 
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organização e 

desenvolvimento 

do texto escrito. 

Trata-se de 

conceber a escrita 

como processo, 

envolvendo etapas 

que se relacionam, 

contribuindo para a 

efetivação da tarefa 

“escrever um 

texto".  Essa 

habilidade é de 

fundamental 

importância, 

especialmente na 

fase de preparação 

para a escrita, na 

qual a exploração 

do tema e do 

assunto são 

essenciais para a 

produção e 

desenvolvimento 

do texto, com 

implicações sobre a 

escolha de como 

será abordado o 

assunto, as 

informações/dados 

a serem 

priorizados, dentre 

outros aspectos 

relacionados ao 

planejamento 

textual e que terão 

efeito fundamental 

para as etapas 

seguintes e o 

produto final. 

Escrita 

 

Estratégias 

de escrita: 

pré-escrita 

 

Planejament

o do texto: 

organização 

de ideias 

 

EF06LI14 EF Organizar 

ideias, 

selecionando-

as em função 

da estrutura e 

do objetivo do 

texto. 

 Esta habilidade 

refere-se a uma 

estratégia de  

planejamento 

textual, focada  no 

objetivo e na 

estrutura do texto a 

ser produzido, 

Entre outras,  as 

seguintes questões 

podem permitir o 

desenvolvimento 

desta habilidade:  

esse texto  será 



31 
 

dividido em 

parágrafos? Em 

estrofes? Ele deve 

conter imagem? Ele 

é informativo? Tem 

como objetivo 

ensinar/indicar/regi

strar/orientar para 

alguma coisa  (uma 

receita, um 

conceito, um 

portfólio, etc)?. 

Onde será 

veiculado e 

distribuído? Por 

quem será lido? 

Como deve ser o 

layout desse texto? 

Escrita 

 

Práticas de 

escrita 

 

Produção de 

textos 

escritos, em 

formatos 

diversos, 

com a 

mediação do 

professor 

 

EF06LI15 AC Produzir 

textos escritos 

em língua 

inglesa 

(histórias em 

quadrinhos, 

cartazes, 

chats, 

blogues, 

agendas, 

fotolegendas, 

entre outros), 

sobre si 

mesmo, sua 

família, seus 

amigos, 

gostos, 

preferências e 

rotinas, sua 

comunidade e 

seu contexto 

escolar. 

 Produzir significa 

escrever textos em 

língua inglesa 

fazendo uso de 

linguagem verbal e 

não- verbal. Nesta 

etapa, é esperada a 

produção de textos 

que utilizem 

poucos recursos 

verbais 

(mensagem, 

tirinhas, 

fotolegendas, 

adivinhas, entre 

outros) sobre 

temas  ligados ao 

cotidiano do 

estudante (sua 

família, seus 

amigos, gostos, 

rotina, etc.). 

Conhecim

entos 

linguístico

s 

 

Estudo do 

léxico 

 

Construção 

de 

repertório 

lexical 

 

EF06LI16 AF Construir 

repertório 

relativo às 

expressões 

usadas para o 

convívio social 

e o uso da 

língua inglesa 

em sala de 

aula. 

 Esta habilidade 

pressupõe a 

construção de 

repertório com 

finalidade 

específica.Pode-se 

utilizar o dicionário 

bilíngue para 

esclarecer dúvidas 

lexicais (o que 

significa “X” em 

português). 
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Conhecime

ntos 

linguísticos 

 

Estudo do 

léxico 

 

Construção 

de 

repertório 

lexical 

 

 

EF06LI17 

 

AF 

Construir 

repertório 

lexical relativo 

a temas 

familiares 

(escola, 

família, rotina 

diária, 

atividades de 

lazer, 

esportes, 

entre outros). 

 Esta habilidade 

pressupõe a 

construção de 

repertório com 

finalidade 

específica. Pode-se 

utilizar o dicionário 

bilíngue para 

esclarecer dúvidas 

lexicais (o que 

significa “X” em 

português). 

Conhecime

ntos 

linguísticos 

 

Estudo do 

léxico 

 

Pronúncia 

 

EF06LI18 AC Reconhecer 

semelhanças e 

diferenças na 

pronúncia de 

palavras da 

língua inglesa 

e da língua 

materna e/ou 

outras línguas 

conhecidas. 

 Reconhecer 

pressupõe perceber  

semelhanças e 

diferenças na 

pronúncia das 

palavras nas 

diferentes línguas 

que os estudantes 

conhecem ou com 

as quais têm 

contato, 

sensibilizando-os 

para a produção e 

compreensão oral 

nas práticas de uso 

da língua inglesa. . . 

Conhecime

ntos 

linguísticos 

 

Gramática 

 

Presente 

simples e 

contínuo 

(formas 

afirmativa, 

negativa e 

interrogativa

) 

 

EF06LI19 AF Utilizar o 

presente do 

indicativo 

para 

identificar 

pessoas 

(verbo to be) 

e descrever 

rotinas diárias. 

 Utilizar  o presente 

do indicativo para 

identificar pessoas 

e descrever rotinas 

implica produzir e 

compreender, 

textos orais,escritos 

e multimodais que  

utilizem as formas 

verbais nesse 

tempo. No caso 

desta habilidade, 

prevê-se o 

reconhecimento e a 

utilização do 

presente do 

indicativo paraem 

práticas de 

linguagem diversas 

que objetivem 

apresentar/caracte

rizar  pessoas 

utilizando o verb to 

be como em: "This 

is Ana. She is my 
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sister” "Hi, I am 

Kelly" e descrever 

rotinas diárias 

como em: "I get up 

at 7”"; "He has 

lunch at home". 

Conhecime

ntos 

linguísticos 

 

Gramática 

 

Presente 

simples e 

contínuo 

(formas 

afirmativa, 

negativa e 

interrogativa

) 

EF06LI20 AF Utilizar o 

presente 

contínuo para 

descrever 

ações em 

progresso. 

 Utilizar o presente 

contínuo de verbos 

no inglês  implica 

produzir e 

compreender 

textos orais,escritos 

e multimodais que  

utilizem formas 

verbais nesse 

tempo. No caso 

desta habilidade, 

prevê-se o 

reconhecimento e a 

utilização do 

presente contínuo 

em práticas de 

linguagem diversas 

que objetivem 

descrever ações  

em progresso no 

momento da fala 

ou em determinado 

momento no 

presente ou futuro, 

aspectos 

indicadores para 

uso desse tempo na 

língua inglesa. O 

conhecimento da 

formação desse 

tempo verbal 

permite utilizar as 

formas verbais que 

o compõem, 

retomando o 

presente do verb to 

be e percepção 

para a utilização do 

acréscimo do ing ao 

verbo principal. 

Conhecime

ntos 

linguísticos 

 

Gramática 

 

Imperativo 

 

EF06LI21 EF Reconhecer o 

uso do 

imperativo em 

enunciados de 

atividades, 

comandos e 

 Reconhecer o uso 

do imperativo 

pressupõe 

identificar e 

compreender que a 

utillzação desse 

modo verbal em 
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instruções. práticas de 

linguagem oral, 

escrita e 

multimodais, , 

especialmente nas 

expressões comuns 

da rotina da sala de 

aula ou no 

cotidiano dos 

estudantes como:  

"Open the door"; 

"Write a text"; 

"Read aloud"; 

"Speak in English"; 

“Repeat, please!”; 

“Come to my 

house!”, entre 

outras, indicam 

instruções, 

comandos ou 

atividades que se 

espera sejam 

cumpridas. 

Conhecime

ntos 

linguísticos 

 

Gramática 

 

Caso 

genitivo (‘s) 

 

EF06LI22 EF Descrever 

relações por 

meio do uso 

de apóstrofo 

(’) + s. 

 Esta habilidade 

pressupõe a 

compreensão e a 

utilização do 

‘genitive case’ em 

textos orais,escritos 

e multimodais, para 

reconhecer e 

caracterizar o uso 

do apóstrofo + s  

quando se quer 

indicar  algo que 

pertença ou esteja 

associado a algo ou 

alguém, como por 

exemplo: "My 

mother's house"; 

"The children's 

toys"; 

Conhecime

ntos 

linguísticos 

 

Gramática 

 

Adjetivos 

possessivos 

 

EF06LI23 AF Empregar, de 

forma 

inteligível, os 

adjetivos 

possessivos. 

 Empregar os 

adjetivos 

possessivos de 

forma inteligível 

pressupõe fazer 

uso desses 

elementos, em 

textos orais, 

escritos e 

multimodais, 

deixando claro para 
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o interlocutor a 

ideia de posse ou 

propriedade, 

indicada pelo uso 

dos adjetivos 

possessivos, como 

em: “My dad is a 

bus driver”; “Let´s 

go to my house!”, 

por exemplo. 

Dimensão 

intercultur

al 

 

A língua 

inglesa no 

mundo 

 

Países que 

têm a língua 

inglesa 

como língua 

materna 

e/ou oficial 

 

EF06LI24 AC Investigar o 

alcance da 

língua inglesa 

no mundo: 

como língua 

materna e/ou 

oficial 

(primeira ou 

segunda 

língua). 

 Investigar 

pressupõe 

pesquisar/buscar 

informações sobre 

lugares/países em 

que a língua inglesa 

é falada no mundo 

e o papel que ela 

exerce nesses 

locais: se é língua 

materna, segunda 

língua, língua oficial 

ou não. Esta 

habilidade favorece 

o reconhecimento 

e a 

problematização 

dos diversos papéis 

da língua inglesa 

nas diferentes 

sociedades/países 

ao redor do mundo 

(que será 

trabalhado no 7º 

ano), bem como 

propicia o 

conhecimento e 

localização 

geográfica desses 

países, por meio de 

integração 

interdisciplinar com 

Geografia ou pela 

produção de 

cartazes 

ilustrativos, com 

Arte, por exemplo 

Dimensão 

intercultur

al 

 

A língua 

inglesa no 

cotidiano da 

sociedade 

brasileira/co

Presença da 

língua 

inglesa no 

cotidiano 

 

EF06LI25 EF Identificar a 

presença da 

língua inglesa 

na sociedade 

brasileira/com

unidade 

 Identificar significa 

observar; perceber 

para 

reconhecer/compr

ovar  a presença da 

língua inglesa na 
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munidade 

 

(palavras, 

expressões, 

suportes e 

esferas de 

circulação e 

consumo) e 

seu 

significado. 

comunidade local 

( em nomes de 

lojas, em 

propagandas na 

mídia, em 

expressões 

cotidianas, entre 

outras). Esta 

habilidade favorece 

não só o 

reconhecimento 

dos usos,  mas 

também a 

avaliação/ do 

alcance e dos 

efeitos da presença 

da língua inglesa na 

comunidade em 

que o estudante 

está inserido e na 

sociedade 

brasileira. 

Dimensão 

intercultur

al 

 

A língua 

inglesa no 

cotidiano da 

sociedade 

brasileira/co

munidade 

 

Presença da 

língua 

inglesa no 

cotidiano 

 

EF06LI26 EF Avaliar, 

problematizan

do 

elementos/pr

odutos 

culturais de 

países de 

língua inglesa 

absorvidos 

pela 

sociedade 

brasileira/com

unidade. 

 Avaliar significa 

reconhecer e julgar 

criticamente a 

presença da língua 

inglesa na 

sociedade local. 

Esta habilidade é 

complexa e envolve 

o ato de qualificar, 

concordar, criticar, 

defender e refutar 

os elementos e 

produtos culturais 

de países de língua 

inglesa absorvidos 

pela sociedade 

local, como músicas 

e filmes 

estrangeiros, 

produtos 

importados, festas 

culturais de outros 

países, entre outras 

coisas. Esta 

habilidade favorece 

a reflexão do 

alcance e dos 

efeitos da língua 

inglesa na 

sociedade 

brasileira. 
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REFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
 

7º ANO 

LÍNGUA INGLESA  

EIXO UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

CÓDIGO CLASSI

FICAÇÃ

O 

TEXTO DA 

HABILIDADE 

HABILIDADES 

RELACIONADAS 

COMENTÁRIO 

Oralidad

e 

 

Interação 

discursiva 

 

Funções e 

usos da língua 

inglesa: 

convivência e 

colaboração 

em sala de 

aula 

 

EF07LI01 EF Interagir em 

situações de 

intercâmbio 

oral para 

realizar as 

atividades em 

sala de aula, de 

forma 

respeitosa e 

colaborativa, 

trocando ideias 

e engajando-se 

em brincadeiras 

e jogos. 

 Interagir em 

situações de 

intercâmbio 

oral significa 

comunicar-se 

em uma 

interação social, 

tendo a 

oportunidade 

de vivência oral 

com o idioma . 

Realizar 

atividades de 

forma 

respeitosa e 

colaborativa diz 

respeito a 

utilizar a língua 

oral com um ou 

mais indivíduos, 

objetivando o 

cumprimento 

de uma mesma 

tarefa 

coletivamente, 

de maneira 

respeitosa, em 

que haja ajuda 

mútua. A 

habilidade 

prevê, ainda, 

que essa 

interação 

aconteça em 

contextos 

descontraídos 

de bate-papo, 

jogos ou 

brincadeiras. 

Oralidad  Práticas EF07LI02 AC Entrevistar os 

colegas para 

 Entrevistar 

pressupõe 
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e 

 

investigativas 

 

conhecer suas 

histórias de 

vida. 

utilizar a língua 

inglesa para 

fazer perguntas 

e coletar 

informações 

sobre o 

interlocutor em 

interação oral. A 

habilidade 

amplia o 

fortalecimento 

dos laços de 

amizade do 

grupo, uma vez 

que  dá a 

oportunidade 

para que os 

estudantes se 

conheçam 

melhor, focando 

agora em 

aspectos da sua 

vida passada. 

Oralidad

e 

 

Compreen

são oral 

 

Estratégias de 

compreensão 

de textos 

orais: 

conhecimento

s prévios 

 

EF07LI03 AF Mobilizar 

conhecimentos 

prévios para 

compreender 

texto oral. 

 

 Dentre as 

diversas 

estratégias que 

podem ser 

mobilizadas 

para a 

compreensão 

de textos orais, 

esta habilidade 

refere-se a a 

estratégia que 

antecede a 

escuta e se 

apoia nos 

conhecimentos 

prévios. 

Mobilizar os 

conhecimentos 

prévios 

pressupõe 

acionar saberes 

previamente 

adquiridos 

sobre o gênero, 

o vocabulário 

e/ou o assunto 

do texto oral 

selecionado 

para antecipar 

aspectos da 

compreensão 
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deste. 

Oralidad

e 

 

Compreen

são oral 

 

Compreensão 

de textos orais 

de cunho 

descritivo ou 

narrativo 

 

EF07LI04 AF Identificar o 

contexto, a 

finalidade, o 

assunto e os 

interlocutores 

em textos orais 

presentes no 

cinema, na 

internet, na 

televisão, entre 

outros. 

EF07LI03 

(AF) 

Essa habilidade 

pressupõe a 

Identificação do 

assunto e as 

informações 

gerais de um 

texto oral claro 

e previsível, 

articulado 

pausadamente, 

sobre a 

temática 

escolhida. 

Oralidad

e 

 

Produção 

oral 

 

Produção de 

textos orais, 

com mediação 

do professor 

 

EF07LI05 EF Compor, em 

língua inglesa, 

narrativas orais 

sobre fatos, 

acontecimentos 

e 

personalidades 

marcantes do 

passado. 

  Compor 

significa 

produzir um 

texto oral 

autoral. A 

habilidade 

amplia a 

temática da 

produção oral 

em língua 

inglesa que, no 

ano anterior, se 

concentrava na 

descrição de 

assuntos 

familiares 

(gostos, 

preferências, 

família, escola) 

no tempo 

presente e, 

agora, é 

ampliada para 

narrativas sobre 

fatos, 

acontecimentos 

e 

personalidades 

marcantes no 

tempo passado 

(como 

biografias de 

pessoas 

famosas, 

descrição de 

atividades 

realizadas no 

dia anterior, 

narração das 
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férias passadas 

etc.). 

Leitura 

 

Estratégias 

de leitura 

 

Compreensão 

geral e 

específica: 

leitura rápida 

(skimming, 

scanning) 

 

EF07LI06 AF Antecipar o 

sentido global 

de textos em 

língua inglesa 

por inferências, 

com base em 

leitura rápida, 

observando 

títulos, 

primeiras e 

últimas frases 

de parágrafos e 

palavras-chave 

repetidas. 

EF07LI07 

(AF) 

Essa habilidade 

pressupõe o uso 

de técnicas 

como skimming 

e scanning para 

auxiliar a leitura 

rápida dos 

textos. 

Leitura 

 

Estratégias 

de leitura 

 

EF07LI07 AF Identificar a(s) 

informação(ões)

-chave de 

partes de um 

texto em língua 

inglesa 

(parágrafos). 

 

 A habilidade 

sugere 

reconhecer as 

informações 

principais dos 

parágrafos de 

um texto. Em 

ano anterior, a 

compreensão se 

concentrava no 

assunto geral do 

texto (como na 

habilidade 

EF6LI08) e agora 

ela progride 

para uma 

compreensão 

mais específica. 

Leitura 

 

Estratégias 

de leitura 

 

Construção do 

sentido global 

do texto 

 

EF07LI08 EF Relacionar as 

partes de um 

texto 

(parágrafos) 

para construir 

seu sentido 

global. 

 A habilidade 

pressupõe que 

o estudante 

compreenda, 

ainda que 

superficialment

e, o assunto 

principal nos 

parágrafos de 

um texto para 

compreender 

seu 

ordenamento  

(temático, 

cronológico, por 

exemplo) para 

construir seu 

sentido geral. . 
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A habilidade 

amplia a 

compreensão 

de texto escrito 

que, em ano 

anterior, estava 

focada na 

localização de 

informações 

(como na 

habilidade 

EF6LI09) e agora 

exige uma 

compreensão 

geral da leitura. 

Leitura 

 

Práticas de 

leitura e 

pesquisa 

 

Objetivos de 

leitura 

 

EF07LI09 AF  Selecionar, em 

um texto, a 

informação 

desejada como 

objetivo de 

leitura. 

 Essa habilidade 

trata de 

selecionar, em 

textos curtos, 

informações 

pontuais e 

explícitas 

relacionadas ao 

tema 

trabalho/profiss

ão. 

Leitura 

 

Práticas de 

leitura e 

pesquisa 

 

Leitura de 

textos digitais 

para estudo 

 

EF07LI10 EF  Escolher, em 

ambientes 

virtuais, textos 

em língua 

inglesa, de 

fontes 

confiáveis, para 

estudos/pesquis

as escolares. 

 É esperado que 

o aluno saiba 

identificar 

fontes 

confiáveis para 

buscar textos 

informativos em 

inglês publicado 

em ambientes 

virtuais. Para o 

desenvolviment

o desta 

habilidade, é 

necessário que 

o aprendiz saiba 

quais 

características 

específicas 

diferenciam 

fontes 

confiáveis de 

fontes não-

confiáveis de 

pesquisa (por 

exemplo: o site 

tem um nome 

conhecido que 
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possui 

credibilidade? o 

artigo está 

assinado? etc.). 

Leitura 

 

Atitudes e 

disposiçõe

s 

favoráveis 

do leitor 

 

Partilha de 

leitura 

 

EF07LI11 AC Participar de 

troca de 

opiniões e 

informações 

sobre textos, 

lidos na sala de 

aula ou em 

outros 

ambientes. 

 Esta habilidade 

refere-se ao 

comportamento 

do leitor, e diz 

respeito a 

compartilhar 

informações 

sobre o que se 

leu e emitir 

opinião sobre o 

texto.  meia 

formação de um 

bom leitor em 

inglês requer 

tanto o 

desenvolviment

o da capacidade 

de aplicar 

procedimentos 

de leitura 

quanto da 

atitude do 

leitor. Durante 

um ato de 

leitura, esses 

três aspectos 

acontecem de 

forma 

concomitante e 

articulada, 

porém, na sala 

de aula, é 

possível 

priorizar cada 

um desses 

aspectos 

isoladamente 

para 

desenvolver  

seu aprendizado 

de modo 

contínuo. 

Escrita 

 

Estratégias 

de escrita: 

pré-escrita 

e escrita 

 

Pré-escrita: 

planejamento 

de produção 

escrita, com 

mediação do 

professor 

EF07LI12 EF Planejar a 

escrita de textos 

em função do 

contexto 

(público, 

finalidade, 

layout e 

 Dentre as 

diferentes 

etapas 

necessárias para 

a escrita de um 

texto 

(planejamento, 
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 suporte). produção, 

revisão), esta 

habilidade 

refere-se a 

desenvolver  o 

planejamento 

textual voltado 

para a função 

social do texto a 

ser produzido 

(Quem será o 

leitor? Qual o 

propósito do 

texto?). 

Escrita 

 

Estratégias 

de escrita: 

pré-escrita 

e escrita 

 

Escrita: 

organização 

em parágrafos 

ou tópicos, 

com mediação 

do professor 

 

EF07LI13 AF Organizar texto 

em unidades de 

sentido, 

dividindo-o em 

parágrafos ou 

tópicos e 

subtópicos, 

explorando as 

possibilidades 

de organização 

gráfica, de 

suporte e de 

formato do 

texto. 

 Essa habilidade 

pressupõe a 

organização de 

textos em 

unidade de 

sentido, além 

da revisão do 

texto em função 

dessa mesma 

organização 

textual e 

gráfica. 

Escrita 

 

Práticas de 

escrita 

 

Produção de 

textos 

escritos, em 

formatos 

diversos, com 

mediação do 

professor 

 

EF07LI14 AC Produzir textos 

diversos sobre 

fatos, 

acontecimentos 

e 

personalidades 

do passado 

(linha do 

tempo/ 

timelines, 

biografias, 

verbetes de 

enciclopédias, 

blogues, entre 

outros). 

 Produzir textos, 

neste contexto, 

significa 

escrever usando 

estratégias 

eficientes e 

compondo o 

texto com 

elementos 

necessários e 

adequados a 

sua finalidade 

/ao seu 

suporte, . É 

esperado que 

seja enfatizada 

a natureza 

processual da 

escrita 

(planejamento, 

produção, 

revisão) e o 

propósito 

comunicativo 

do ato de 
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escrever. Esta 

habilidade 

prevê que as 

produções 

sejam a respeito 

de fatos, 

acontecimentos 

e 

personalidades 

históricas (como 

biografias/timeli

nes de pessoas 

famosas, 

descrição de 

atividades 

realizadas no 

dia anterior, no 

fim de semana, 

nas férias  

passadas etc.). 

Conheci

mentos 

linguístic

os 

 

Estudo do 

léxico 

 

Construção de 

repertório 

lexical 

 

EF07LI15 EF Construir 

repertório 

lexical relativo a 

verbos 

regulares e 

irregulares 

(formas no 

passado), 

preposições de 

tempo (in, on, 

at) e conectores 

(and, but, 

because, then, 

so, before, 

after, entre 

outros). 

 Construir 

repertório 

lexical relativo a 

um tema 

significa 

observar 

diferentes 

estruturas, 

modos de 

expressar 

determinadas 

ideias em língua 

inglesa, listar 

esse repertório 

de modo 

organizado e a 

ele poder 

recorrer nas 

práticas de 

interação oral, 

produção e 

recepção de 

textos (orais, 

escritos, 

multimodais).. 

Esta habilidade 

prevê que o 

aluno forme 

repertório 

relativo a 

verbos no 

passado 

(regulares e 

irregulares), 
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preposições de 

tempo e 

conectores 

textuais. 

Conheci

mentos 

linguístic

os 

 

Estudo do 

léxico 

 

Pronúncia 

 

EF07LI16 EF Reconhecer a 

pronúncia de 

verbos 

regulares no 

passado (-ed). 

 Reconhecer, 

neste caso, 

pressupõe ouvir 

com atenção 

para perceber 

diferentes 

pronúncias da 

terminação –ed 

nas formas do 

passado simples 

de verbos 

regulares. Trata-

se de um 

trabalho de 

conscientização 

linguística sobre 

a existência de 

tais diferenças, 

com foco na 

compreensão 

oral. 

Conheci

mentos 

linguístic

os 

 

Estudo do 

léxico 

 

Polissemia 

 

EF07LI17 EF Explorar o 

caráter 

polissêmico de 

palavras de 

acordo com o 

contexto de 

uso. 

 Explorar, neste 

caso, pressupõe 

investigar 

para/conhecer 

os significados 

distintos que 

uma palavra 

pode ter de 

acordo com o 

seu contexto de 

uso (como é o 

caso de play, 

por exemplo). 

Conheci

mentos 

linguístic

os 

 

Estudo do 

léxico 

 

Passado 

simples e 

contínuo 

(formas 

afirmativa, 

negativa e 

interrogativa) 

 

EF07LI18 AF Utilizar o 

passado simples 

e o passado 

contínuo para 

produzir textos 

orais e escritos, 

mostrando 

relações de 

sequência e 

causalidade. 

 Utilizar 

determinado 

tempo verbal 

pressupõe 

reconhecer seu 

uso e forma, 

para aplicar 

esse 

conhecimento 

na produção 

oral ou escrita 

de textos. Para 

as relações de 

sequência e 
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causalidade, 

faz-se 

necessário o 

estudo de 

conectores 

referentes ao 

tema, tais 

como: 'because' 

(causalidade), 

'after that' e 

'then' 

(sequência). 

Conheci

mentos 

linguístic

os 

 

Estudo do 

léxico 

 

Pronomes do 

caso reto e do 

caso oblíquo 

 

EF07LI19 AF Discriminar 

sujeito de 

objeto 

utilizando 

pronomes a eles 

relacionados. 

 Discriminar 

pressupõe 

diferenciar o 

sujeito do 

objeto em uma 

frase. Para 

utilizar os 

pronomes a eles 

relacionados, 

faz-se 

necessário o 

entendimento 

das funções de 

sujeito e objeto 

em uma frase e 

o conhecimento 

de pronomes 

distintos em 

inglês (‘subject 

pronouns’ e 

‘object 

pronouns’) para 

marcar essas 

funções. 

Conheci

mentos 

linguístic

os 

 

Estudo do 

léxico 

 

Verbo modal 

can (presente 

e passado) 

 

EF07LI20 AF Empregar, de 

forma 

inteligível, o 

verbo modal 

can para 

descrever 

habilidades (no 

presente e no 

passado). 

 Empregar 

determinado 

conteúdo 

linguístico de 

forma inteligível 

pressupõe a 

compreensão 

de como ele é 

usado em 

interações orais 

e em textos 

(orais, escritos, 

multimodais),  

para expressar 

ideias 

compreensíveis. 

A noção que 
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sustenta essa 

habilidade é a 

da 

inteligibilidade. 

Dimensã

o 

intercult

ural 

 

A língua 

inglesa no 

mundo 

 

A língua 

inglesa como 

língua global 

na sociedade 

contemporân

ea 

 

EF07LI21 EF  Analisar o 

alcance da 

língua inglesa e 

os seus 

contextos de 

uso no mundo 

globalizado. 

 Por analisar, 

subentende-se 

mapear onde a 

língua inglesa 

está presente, 

do ponto de 

vista geográfico, 

como língua 

oficial, como 

segunda língua, 

e em quais 

contextos ela 

também se faz 

presente, como 

língua franca. A 

habilidade 

deverá levar ao 

reconhecimento 

do inglês como 

língua franca, e 

de como esse 

inglês é variado, 

em função dos 

usos locais, e 

das culturas dos 

falantes que a 

utilizam como 

língua franca. 

Dimensã

o 

intercult

ural 

 

Comunicaç

ão 

intercultur

al 

 

Variação 

linguística 

 

EF07LI22 EF Explorar modos 

de falar em 

língua inglesa, 

refutando 

preconceitos e 

reconhecendo a 

variação 

linguística como 

fenômeno 

natural das 

línguas. 

 Explorar 

pressupõe 

pesquisar/inves

tigar os modos 

de falar em 

língua inglesa, 

com foco nos 

sons da língua e 

diferentes 

sotaques). Esta 

habilidade 

refere-se à 

educação 

linguística 

voltada para a 

interculturalida

de, isto é, para 

o 

reconhecimento 

e respeito às 

diferenças nas 
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variações 

linguísticas. 

Dimensã

o 

intercult

ural 

 

Comunicaç

ão 

intercultur

al 

 

Variação 

linguística 

 

EF07LI23 EF Reconhecer a 

variação 

linguística como 

manifestação de 

formas de 

pensar e 

expressar o 

mundo. 

 Reconhecer, 

neste caso, 

significa  

compreender  

diferentes 

modos de 

expressar 

ideias, conceitos 

e/ou descrever 

a realidade em 

inglês, em 

função da 

cultura, do 

contexto 

histórico, 

geográfico e 

social em que 

vivem os 

sujeitos, ou  

seja, 

compreender a 

variação 

linguística em 

relação a 

aspectos 

culturais, sociais 

e identitários. 

Esta habilidade 

refere-se à 

educação 

linguística 

voltada para a 

interculturalida

de, isto é, para 

o 

reconhecimento 

de que essas 

representações 

são 

manifestações 

de um modo de 

ser e estar no 

mundo. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

 
 

8º ANO 

Língua Inglesa 

EIXO UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

CÓDIGO CLAS

SIFIC

AÇÃO 

TEXTO DA 

HABILIDADE 

HABILIDA

DES 

RELACIO

NADAS 

COMENTÁRIO 

Oralidad

e 

Interação 

discursiva 

 

Negociação de 

sentidos (mal-

entendidos no 

uso da língua 

inglesa e 

conflito de 

opiniões) 

EF08LI01 EF Fazer uso da 

língua inglesa 

para resolver mal-

entendidos, 

emitir opiniões e 

esclarecer 

informações por 

meio de 

paráfrases ou 

justificativas. 

EF08LI02 Fazer uso 

pressupõe oferecer 

ao estudante a 

oportunidade de 

vivência oral com o 

idioma em 

situações 

contextualizadas e 

significativas, em 

sala de aula. A 

habilidade envolve 

diferentes 

estratégias 

comunicativas/ 

funções linguísticas 

que se relacionam 

tanto à organização 

do trabalho e seu 

gerenciamento (em 

duplas, em grupos, 

quem começa a 

falar, quem 

continua a falar, 

etc.) como em 

relação aos temas 

sobre os quais 

conversam. 

Usos de 

recursos 

linguísticos e 

paralinguísticos 

no intercâmbio 

oral 

EF08LI02 EF Explorar o uso de 

recursos 

linguísticos 

(frases 

incompletas, 

hesitações, entre 

outros) e 

paralinguísticos 

(gestos, 

expressões 

faciais, entre 

outros) em 

EF08LI01 

EF08LI19 

Esta habilidade 

requer a 

compreensão geral 

das ideias principais 

de textos orais, de 

cunho 

informativo/jornalís

tico. por meio da 

compreensão de 

suas palavras-

chave, da situação 

de comunicação e 
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situações de 

interação oral. 

das características 

dos interlocutores, 

por exemplo. 

Compreen

são oral 

Compreensão 

de textos orais, 

multimodais, de 

cunho 

informativo/jor

nalístico 

EF08LI03 AF Construir o 

sentido global de 

textos orais, 

relacionando suas 

partes, o assunto 

principal e 

informações 

relevantes. 

 Essa habilidade 

pressupõe 

identificar o 

assunto e as 

informações gerais 

de um texto oral 

autêntico sobre a 

temática que será 

trabalhada. 

Produção 

oral 

Produção de 

textos orais com 

autonomia 

EF08LI04 AF Utilizar recursos e 

repertório 

linguísticos 

apropriados para 

informar/comunic

ar/falar do futuro: 

planos, previsões, 

possibilidades e 

probabilidades. 

 Esta  habilidade, 

neste caso, 

pressupõe a 

construção prévia 

de conhecimentos 

linguísticos 

(lexicais, 

estruturais) que 

devem ser 

aplicados em 

situações orais 

significativas, 

relativas a a 

diferentes assuntos 

ou temáticas de 

planos para o 

futuro. A noção de 

autonomia aqui é 

relativa, e significa 

que o estudante 

deve recorrer a  ao   

repertório 

linguístico 

construído no 

processo de 

aprendizagem, que 

lhe dê segurança 

para comunicar-se, 

recorrendo, por 

exemplo a à 

preparação/ensaio 

da fala. 

 

Leitura 

Estratégias 

de leitura 

Construção de 

sentidos por 

meio de 

inferências e 

reconhecimento 

de implícitos 

EF08LI05 AF Inferir 

informações e 

relações que não 

aparecem de 

modo explícito no 

texto para 

construção de 

sentidos. 

 Essa habilidade 

pressupõe deduzir 

significado de 

palavras-chaves 

desconhecidas com 

base no contexto 

textual. 
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Práticas de 

leitura e 

fruição 

Leitura de 

textos de cunho 

artístico/literári

o 

EF08LI06 AC Apreciar textos 

narrativos em 

língua inglesa 

(contos, 

romances, entre 

outros, em versão 

original ou 

simplificada), 

como forma de 

valorizar o 

patrimônio 

cultural 

produzido em 

língua inglesa. 

EF08LI05 

EF08LI08 

Apreciar implica 

estimar uma 

produção literária 

em inglês, 

reconhecendo-a 

como um 

patrimônio cultural 

da língua 

estrangeira. Esta 

habilidade favorece 

o desenvolvimento 

de atitude positiva 

em relação ao 

comportamento 

leitor, e o 

desenvolvimento 

da competência 

leitora no  exercício 

da fruição. 

Leitura de 

textos de cunho 

artístico/literári

o 

EF08LI07 AC Explorar 

ambientes 

virtuais e/ou 

aplicativos para 

acessar e usufruir 

do patrimônio 

artístico literário 

em língua inglesa. 

 Explorar significa 

descobrir e 

investigar com 

curiosidade para 

conhecer 

ambientes virtuais 

e/ou aplicativos 

para acessar obras 

literárias em língua 

inglesa. Esta 

habilidade favorece 

a prática de leitura 

e o exercício da 

fruição. 

Avaliação 

dos textos 

lidos 

Reflexão pós-

leitura 

EF08LI08 AF Analisar, 

criticamente, o 

conteúdo de 

textos, 

comparando 

diferentes 

perspectivas 

apresentadas 

sobre um mesmo 

assunto. 

EF08LI06 Por analisar, 

subentende-se 

contrastar e avaliar 

diferentes 

perspectivas, 

opiniões e 

posicionamentos 

sobre um mesmo 

assunto em um 

texto lido. 

Escrita Estratégias 

de escrita: 

escrita e 

pós-escrita 

Revisão de 

textos com a 

mediação do 

professor 

EF08LI09 AC Avaliar a própria 

produção escrita 

e a de colegas, 

com base no 

contexto de 

comunicação 

(finalidade e 

adequação ao 

público, conteúdo 

EF08LI10 Avaliar significa 

julgar a produção 

escrita, baseando-

se em critérios pré-

estabelecidos 

(organização 

textual, finalidade, 

adequação ao 

público leitor, 
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a ser comunicado, 

organização 

textual, 

legibilidade, 

estrutura de 

frases). 

dentre outras). Essa 

habilidade 

relaciona-se à 

noção de escrita 

como um processo, 

e constitui uma 

etapa essencial de 

conscientização 

linguística sobre a 

prática de 

produção de textos, 

além de 

desenvolver a 

autonomia do 

estudante como 

produtor textual e 

também como 

leitor atento às 

especificidades da 

construção de 

textos. 

Revisão de 

textos com a 

mediação do 

professor 

EF08LI10 EF Reconstruir o 

texto, com cortes, 

acréscimos, 

reformulações e 

correções, para 

aprimoramento, 

edição e 

publicação final. 

EF08LI09 A habilidade é 

complexa e 

pressupõe a etapa 

anterior de 

avaliação de texto 

produzido 

(EF08LI09), para 

que ele possa ser 

aprimorado, 

editado e 

socializado com os 

colegas/comunidad

e. A 

coerência/clareza 

de ideias expressas 

no texto, bem 

como os elementos 

de coesão textual 

são o foco do 

trabalho com essa 

habilidade. 

Práticas de 

escrita 

Produção de 

textos escritos 

com mediação 

do 

professor/coleg

as 

EF08LI11 AF Produzir textos 

(comentários em 

fóruns, relatos 

pessoais, 

mensagens 

instantâneas, 

tweets, 

reportagens, 

histórias de 

ficção, blogues, 

entre outros), 

 Produzir, neste 

contexto, significa 

utilizar a língua 

inglesa de modo 

multimodal 

(linguagem verbal-

escrita, linguagem 

visual, e/ou 

elementos sonoros 

combinados), 

dentro do recorte 
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com o uso de 

estratégias de 

escrita 

(planejamento, 

produção de 

rascunho, revisão 

e edição final), 

apontando 

sonhos e projetos 

para o futuro 

(pessoal, da 

família, da 

comunidade ou 

do planeta). 

temático descrito 

pela habilidade 

(sonhos e projetos 

futuros). A 

multimodalidade 

confere 

complexidade a 

esta habilidade, 

que deverá ser 

sistematicamente 

trabalhada ao 

longo do ano, 

inclusive com 

outros recortes 

temáticos que 

sejam de interesse 

do estudante e 

pertinentes à sua 

faixa etária. 

Conheci

mentos 

linguístic

os 

 

Estudo do 

léxico 

Construção de 

repertório 

lexical 

EF08LI12 EF Construir 

repertório lexical 

relativo a planos, 

previsões e 

expectativas para 

o futuro. 

 Construir 

repertório lexical 

relativo a um tema 

significa observar 

diferentes 

estruturas, modos 

de expressar 

determinadas 

ideias em língua 

inglesa, listar esse 

repertório de modo 

organizado e a ele 

recorrer nas 

práticas de 

interação oral, 

produção e 

recepção de textos 

(orais, escritos, 

multimodais). 

Formação de 

palavras: 

prefixos e 

sufixos 

EF08LI13 EF Reconhecer 

sufixos e prefixos 

comuns utilizados 

na formação de 

palavras em 

língua inglesa. 

 Reconhecer 

pressupõe 

conhecer o 

significado de 

diferentes sufixos e 

prefixos na 

formação de 

palavras em inglês. 

Pressupõe também 

o ativamento de 

conhecimentos 

sobre a língua 

materna que 

ajudam o 

entendimento 
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desses significados 

Gramática 

 

Verbos para 

indicar o futuro 

EF08LI14 AF Utilizar formas 

verbais do futuro 

para descrever 

planos e 

expectativas e 

fazer previsões. 

 Utilizar 

determinado 

conteúdo 

linguístico 

pressupõe 

empregar esse 

conteúdo em 

textos e interações 

orais , entendendo 

seu uso e forma, e 

comunicando ideias 

compreensíveis na 

língua inglesa, 

ainda que, do 

ponto de vista da 

forma/estrutura, o 

emprego não seja  

preciso. 

Comparativos e 

superlativos 

EF08LI15 AC Utilizar, de modo 

inteligível, as 

formas 

comparativas e 

superlativas de 

adjetivos para 

comparar 

qualidades e 

quantidades. 

 Utilizar 

determinado 

conteúdo de forma 

inteligível 

pressupõe 

empregar tais 

conteúdos em 

textos e interações 

orais , 

compreendendo 

seu uso e forma e  

comunicando ideias 

compreensíveis na 

língua inglesa, 

ainda que, do 

ponto de vista da 

forma/estrutura, o 

emprego não seja  

preciso. 

Quantificadores EF08LI16 AC Utilizar, de modo 

inteligível, 

corretamente, 

some, any, many, 

much. 

 Utilizar 

determinado 

conteúdo de modo 

inteligível 

pressupõe 

empregar tais 

conteúdos em 

textos e interações 

orais , 

compreendendo 

seu uso e forma, e 

comunicando ideias 

compreensíveis na 

língua inglesa, 
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ainda que, do 

ponto de vista da 

forma/estrutura, o 

emprego não seja  

preciso. 

Pronomes 

relativos 

EF08LI17 AC Empregar, de 

modo inteligível, 

os pronomes 

relativos (who, 

which, that, 

whose) para 

construir 

períodos 

compostos por 

subordinação. 

 Empregar os 

pronomes relativos 

de forma inteligível 

pressupõe utilizar 

tais conteúdos em 

textos e interações 

orais , entendendo 

seu uso e forma, e 

comunicando ideias 

compreensíveis na 

língua inglesa, 

ainda que, do 

ponto e vista da 

forma/estrutura , o 

emprego não seja  

preciso. 

Dimensã

o 

intercult

ural 

 

Manifestaç

ões 

culturais 

Construção de 

repertório 

artístico-cultural 

EF08LI18 AC Construir 

repertório 

cultural por meio 

do contato com 

manifestações 

artístico-culturais 

vinculadas à 

língua inglesa 

(artes plásticas e 

visuais, literatura, 

música, cinema, 

dança, 

festividades, 

entre outros), 

valorizando a 

diversidade entre 

culturas. 

 Construir 

repertório cultural 

significa incorporar 

a seus 

conhecimentos de 

mundo outros 

conhecimentos 

sobre aspectos 

culturais de 

diferentes povos, 

potencializando a 

valorização desse 

conhecimento na 

constituição da 

própria 

identidade. . A 

habilidade enfatiza 

a língua inglesa 

enquanto 

ferramenta de 

acesso a 

manifestações 

artístico-culturais 

de outros povos, 

propiciando o 

respeito a como 

diferentes povos 

manifestam seus 

modos de vida e de 

entender a 

realidade.  
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Comunicaç

ão 

intercultur

al 

Impacto de 

aspectos 

culturais na 

comunicação 

EF08LI19 AC Investigar de que 

forma 

expressões, 

gestos e 

comportamentos 

são interpretados 

em função de 

aspectos 

culturais. 

EF08LI02 Investigar 

pressupõe 

pesquisar e analisar 

de que forma os 

gestos, expressões 

e comportamentos 

estão relacionados 

a aspectos culturais 

de diferentes 

povos. Esta 

habilidade amplia 

outras trabalhadas 

anteriormente 

(EF07LI03 e 

EF08LI02). 

Impacto de 

aspectos 

culturais na 

comunicação 

EF08LI20 EF Examinar fatores 

que podem 

impedir o 

entendimento 

entre pessoas de 

culturas 

diferentes que 

falam a língua 

inglesa. 

 Esta habilidade 

pressupõe 

identificar e 

analisar fatores que 

podem impedir o 

entendimento 

entre pessoas de 

diferentes culturas, 

que usam o inglês 

para a comunicação 

entre elas . Remete 

para  a  

conscientização 

sobre os motivos 

pelos quais esse 

impedimento 

acontece (porque 

há modos 

diferentes de 

expressar ideias e 

entender a 

realidade,  que se 

manifestam nas 

expressões, no jeito 

de usar a língua, 

nos gestos, etc.). 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
 
 

9º ANO 

Língua Inglesa 

EIXO UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETO DE 

CONHECIMEN

TO 

CÓDIGO CLASSI

FICAÇÃ

O 

TEXTO DA 

HABILIDADE 

HABILIDA

DES 

RELACION

ADAS 

COMENTÁRIO 

 

 

 

 

 

Oralidad

e 

 

Interação 

discursiva 

Funções e 

usos da língua 

inglesa: 

persuasão 

EF09LI01 EF Fazer uso da 

língua inglesa 

para expor 

pontos de vista, 

argumentos e 

contra-

argumentos, 

considerando o 

contexto e os 

recursos 

linguísticos 

voltados para a 

eficácia da 

comunicação. 

 Fazer uso da 

língua inglesa 

pressupõe 

comunicar-se 

em uma 

interação social, 

tendo a 

oportunidade 

de vivência oral 

com o idioma. A 

habilidade 

envolve  

produção de 

texto oral, a 

interação 

discursiva e 

pressupõe o 

trabalho com 

elementos de  

persuasão 

Compreensã

o oral 

Compreensão 

de textos 

orais, 

multimodais, 

de cunho 

argumentativo 

EF09LI02 EF Compilar as 

ideias-chave de 

textos por meio 

de tomada de 

notas. 

 Esta habilidade 

requer que o  

estudante 

compreenda 

textos orais, de 

cunho 

argumentativo,  

e tome notas 

das ideias 

principais, 

organizando-as 

para melhor 

entendimento 

do seu 

conteúdo. 

Compreensã

o oral 

Compreensão 

de textos 

EF09LI03 EF Analisar 

posicionamentos 

 Esta habilidade 

requer que o 
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orais, 

multimodais, 

de cunho 

argumentativo 

defendidos e 

refutados em 

textos orais sobre 

temas de 

interesse social e 

coletivo. 

estudante 

compreenda 

textos orais, de 

cunho 

argumentativo, 

localizando e 

compreendend

o os  

posicionamento

s defendidos e 

refutados pelos 

participantes. 

Produção 

oral 

Produção de 

textos orais 

com 

autonomia 

EF09LI04 EF Expor resultados 

de pesquisa ou 

estudo com o 

apoio de 

recursos, tais 

como notas, 

gráficos, tabelas, 

entre outros, 

adequando as 

estratégias de 

construção do 

texto oral aos 

objetivos de 

comunicação e ao 

contexto. 

 Esta habilidade 

refere-se à 

produção oral 

do estudante 

que expõe uma 

pesquisa 

articulando a 

apresentação 

com outros 

textos, e que  

dialoguem com 

a finalidade e o 

contexto da 

comunicação. 

 

 

 

 

 

 

Leitura 

 

Estratégias 

de leitura 

Recursos de 

persuasão 

EF09LI05 AF Identificar 

recursos de 

persuasão 

(escolha e jogo de 

palavras, uso de 

cores e imagens, 

tamanho de 

letras), utilizados 

nos textos 

publicitários e de 

propaganda, 

como elementos 

de 

convencimento. 

EF09LI07 Trata-se de 

habilidade que 

demanda a 

leitura crítica de 

textos 

publicitários e 

de propaganda, 

reconhecendo 

sentido 

implícito nos 

elementos 

linguísticos e 

não-linguísticos 

usados para 

persuasão (uso 

de cores e 

imagens, 

escolha de 

palavras, 

tamanho de 

letras etc.). 

Estratégias 

de leitura 

Recursos de 

argumentação 

EF09LI06 EF Distinguir fatos de 

opiniões em 

textos 

argumentativos 

EF09LI07 Esta habilidade 

pressupõe que 

o estudante 

possa aplicar 
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da esfera 

jornalística. 

conhecimentos 

desenvolvidos 

por meio de 

outras 

habilidades que 

já fazem parte 

do seu 

repertório e, 

portanto, 

retoma também 

estratégias    de 

compreensão 

de textos 

trabalhadas  em 

anos anteriores. 

Potencializa 

ainda, o  o 

desenvolviment

o de leitura 

crítica e de 

letramento 

crítico. 

Estratégias 

de leitura 

Recursos de 

argumentação 

EF09LI07 EF Identificar 

argumentos 

principais e as 

evidências/exemp

los que os 

sustentam. 

EF09LI08 Esta habilidade 

pressupõe que 

o estudante 

possa aplicar 

conhecimentos 

desenvolvidos 

por meio de 

outras 

habilidades que 

já fazem parte 

de seu 

repertório e, 

portanto, 

retoma também 

estratégias de 

compreensão 

de texto 

trabalhadas  em 

anos anteriores. 

Potencializa 

ainda, o 

desenvolviment

o de leitura 

crítica e de 

letramento 

crítico. 

Práticas de 

leitura e 

novas 

tecnologias 

Informações 

em ambientes 

virtuais 

EF09LI08 AC Explorar 

ambientes 

virtuais de 

informação e 

socialização, 

EF09LI07 Explorar, neste 

contexto,  

significa 

descobrir e 

usufruir da 



60 
 

analisando a 

qualidade e a 

validade das 

informações 

veiculadas. 

tecnologia de 

modo 

responsável e 

ético. . Esta 

habilidade 

amplia as 

práticas de 

leitura e o uso 

de novas 

tecnologias, 

agora, com o 

foco na 

conscientização 

sobre a 

importância da 

busca de fontes 

confiáveis de 

informação e na 

avaliação das 

informações 

veiculadas em 

redes sociais, 

por exemplo. . 

Avaliação 

dos textos 

lidos 

Reflexão pós-

leitura 

EF09LI09 AC Compartilhar, 

com os colegas, a 

leitura dos textos 

escritos pelo 

grupo, 

valorizando os 

diferentes pontos 

de vista 

defendidos, com 

ética e respeito. 

EF09LI10 A habilidade 

amplia a 

capacidade do 

estudante de  

avaliação de 

textos 

produzidos por 

colegas e agrega 

aspectos 

socioatitudinais. 

O foco está no 

modo como o 

estudante faz 

essa avaliação, 

que deve 

respeitar os 

posicionamento

s, os 

argumentos 

apresentados 

no texto, de 

modo 

respeitoso e 

ético. 

 

 

 

Estratégias 

de escrita 

Escrita: 

construção da 

argumentação 

EF09LI10 AF Propor potenciais 

argumentos para 

expor e defender 

ponto de vista em 

texto escrito, 

refletindo sobre o 

 A habilidade é 

complexa 

porque envolve 

o conhecimento 

de processos de 

pesquisa, 
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Escrita 

tema proposto e 

pesquisando 

dados, evidências 

e exemplos para 

sustentar os 

argumentos, 

organizando-os 

em sequência 

lógica. 

seleção de 

informações 

(evidências) e 

conhecimentos 

linguísticos 

construídos 

anteriormente 

(por exemplo, 

conhecimentos 

linguísticos que 

apoiem o 

trabalho com a 

leitura, a 

pesquisa de 

informações, 

etc.). Pressupõe 

também a 

observação da 

organização 

textual   e do 

propósito do 

texto 

argumentativo 

que será 

rascunhado. 

Estratégias 

de escrita 

Escrita: 

construção da 

persuasão 

EF09LI11 AF Utilizar recursos 

verbais e não 

verbais para 

construção da 

persuasão em 

textos da esfera 

publicitária, de 

forma adequada 

ao contexto de 

circulação 

(produção e 

compreensão). 

EF09LI12 

EF09LI15 

A habilidade 

sugere a 

produção 

escrita de textos 

autorais 

persuasivos da 

esfera 

publicitária que 

utilizem 

recursos verbais 

(jogos de 

palavras, por 

exemplo ) e 

não-verbais 

(uso de cores, 

por exemplo). 

Para isso, a 

compreensão e 

análise  de 

recursos verbais 

e não-verbais 

para a 

construção da 

persuasão em 

textos da esfera 

publicitária (na 

habilidade 

EF09LI05) deve 

anteceder o 



62 
 

desenvolviment

o desta 

habilidade. 

Práticas de 

escrita 

Produção de 

textos 

escritos, com 

mediação do 

professor/cole

gas 

EF09LI12 AC Produzir textos 

(infográficos, 

fóruns de 

discussão on-line, 

fotorreportagens, 

campanhas 

publicitárias, 

memes, entre 

outros) sobre 

temas de 

interesse coletivo 

local ou global, 

que revelem 

posicionamento 

crítico. 

EF09LI11 

 

EF09LI15 

Produzir 

significa utilizar 

diferentes 

recursos 

linguísticos para 

compor textos 

de modo 

coerente 

(imagens, 

vídeos, 

linguagem 

verbal escrita, 

ícones, dentre 

outros) . Essa 

habilidade 

articula outras 

que remetem  à 

natureza 

processual da 

escrita 

(planejamento, 

produção, 

revisão) e o 

propósito 

comunicativo 

do ato de 

escrever. 

Conheci- 

mentos 

linguístic

os 

Estudo do 

léxico 

Usos de 

linguagem em 

meio digital: 

“internetês” 

EF09LI13 EF Reconhecer, nos 

novos gêneros 

digitais (blogues, 

mensagens 

instantâneas, 

tweets, entre 

outros), novas 

formas de escrita 

(abreviação de 

palavras, palavras 

com combinação 

de letras e 

números, 

pictogramas, 

símbolos gráficos, 

entre outros) na 

constituição das 

mensagens. 

EF09LI08 Reconhecer, 

neste contexto,  

pressupõe 

compreender o 

significado e 

função das  

novas formas de 

escrita na 

constituição das 

mensagens 

(emojis, 

abreviações, 

internetês etc.). 

A habilidade se 

articula com 

outras, relativas 

à construção de 

repertório 

lexical sobre 

novos gêneros 

digitais e a 

escrita 
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processual. 

Estudo do 

léxico 

Conectores 

(linking words) 

EF09LI14 AF Utilizar 

conectores 

indicadores de 

adição, condição, 

oposição, 

contraste, 

conclusão e 

síntese como 

auxiliares na 

construção da 

argumentação e 

intencionalidade 

discursiva. 

 Utilizar os 

conectores 

pressupõe 

conhecer o 

significado e  

função dos 

mesmos, de 

modo a usá-los 

de modo 

coerente para 

expressar as 

relações que 

eles indicam.   

Gramática Orações 

condicionais 

(tipos 1 e 2) 

EF09LI15 EF Empregar, de 

modo inteligível, 

as formas verbais 

em orações 

condicionais dos 

tipos 1 e 2 (If-

clauses). 

 Empregar 

determinado 

conteúdo de 

forma inteligível 

pressupõe 

utilizar tais 

conteúdos em 

textos e 

interações 

orais , 

entendendo seu 

uso e forma, e 

comunicando 

ideias 

compreensíveis 

na língua 

inglesa, ainda 

que, do ponto 

de vista da 

forma/estrutura

, o emprego não 

seja  preciso. 

Gramática Verbos 

modais: 

should, must, 

have to, may e 

might 

EF09LI16 AF Empregar, de 

modo inteligível, 

os verbos should, 

must, have to, 

may e might para 

indicar 

recomendação, 

necessidade ou 

obrigação e 

probabilidade. 

 Empregar 

determinado 

conteúdo de 

forma inteligível 

pressupõe 

utilizar tais 

conteúdos em 

textos e 

interações 

orais , 

entendendo seu 

uso e forma, e 

comunicando 

ideias 

compreensíveis 

na língua 
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inglesa, ainda 

que, do ponto 

de vista da 

forma/estrutura

 , o emprego 

não seja  

preciso. 

Dimensã

o 

Intercult

ural 

A língua 

inglesa no 

mundo 

Expansão da 

língua inglesa: 

contexto 

histórico 

EF09LI17 AC Debater sobre a 

expansão da 

língua inglesa 

pelo mundo, em 

função do 

processo de 

colonização nas 

Américas, África, 

Ásia e Oceania. 

 Por debater, 

subentende-se 

estudar para, 

posteriormente, 

examinar e 

questionar, com 

criticidade, de 

que modo a 

expansão da 

língua inglesa 

pelo mundo se 

relaciona com o 

processo de 

colonização nas 

Américas, 

África, Ásia e 

Oceania 

A língua 

inglesa no 

mundo 

A língua 

inglesa e seu 

papel no 

intercâmbio 

científico, 

econômico e 

político 

EF09LI18 EF Analisar a 

importância da 

língua inglesa 

para o 

desenvolvimento 

das ciências 

(produção, 

divulgação e 

discussão de 

novos 

conhecimentos), 

da economia e da 

política no 

cenário mundial. 

 Por analisar, 

subentende-se 

entender  para, 

posteriormente, 

verificar e 

avaliar a 

importância da 

língua inglesa 

para o 

desenvolviment

o das ciências, 

da economia e 

da política no 

mundo. Esta 

habilidade leva 

ao 

entendimento 

da função social 

e política do 

inglês como 

língua franca. 

Comunicaçã

o 

intercultural 

Construção de 

identidades 

no mundo 

globalizado 

EF09LI19 EF Discutir a 

comunicação 

intercultural por 

meio da língua 

inglesa como 

mecanismo de 

valorização 

 Por discutir, 

subentende-se 

estudar para, 

posteriormente, 

debater de que 

modo a língua 

inglesa viabiliza 
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pessoal e de 

construção de 

identidades no 

mundo 

globalizado. 

a comunicação 

intercultural e 

potencializa a 

construção de 

identidades por 

meio dessa 

comunicação. 
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