
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ REGULADORA PARA O ANO LETIVO DE 2021 

 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS - INGLÊS 

 

SISTEMA DE ENSINO DA EDUCAÇÃO – ITAPEVA/SP 

 

    

 

 



 
ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGENS 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA INGLESA 

6º ANO 

 

Competências específicas de Língua Inglesa 

1- Identificar o lugar de si e o do outro em um mundo plurilíngue e multicultural, refletindo, criticamente, sobre como a aprendizagem da língua inglesa 

contribui para a inserção dos sujeitos no mundo globalizado, inclusive no que concerne ao mundo do trabalho. 

2-  Comunicar-se na língua inglesa, por meio do uso variado de linguagens em mídias impressas ou digitais, reconhecendo-a como ferramenta de acesso 

ao conhecimento, de ampliação das perspectivas e de possibilidades para a compreensão dos valores e interesses de outras culturas e para o exercício do 

protagonismo social.  

3-  Identificar similaridades e diferenças entre a língua inglesa e a língua materna/outras línguas, articulando-as a aspectos sociais, culturais e identitários, 

em uma relação intrínseca entre língua, cultura e identidade. 

4- Elaborar repertórios linguístico-discursivos da língua inglesa, usados em diferentes países e por grupos sociais distintos dentro de um mesmo país, de 

modo a reconhecer a diversidade linguística como direito e valorizar os usos heterogêneos, híbridos e multimodais emergentes nas sociedades 

contemporâneas. 

5- Utilizar novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em 

práticas de letramento na língua inglesa, de forma ética, crítica e responsável. 

      6- Conhecer diferentes patrimônios culturais, materiais e imateriais, difundidos na língua inglesa, com vistas ao exercício da fruição e da ampliação de 

perspectivas no contato com diferentes manifestações artístico-culturais. 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGENS 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA INGLESA 

6º ANO 

 

1º Bimestre 

CAMPO DE ATUAÇÃO/ 

PRÁTICA DE 

LINGUAGEM 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

 



Oralidade: diálogo e música 

 

 

 

 

Construção de laços afetivos e convívio social. 
H1-  Interagir  em situações de intercâmbio oral, demonstrando iniciativa para 

utilizar a língua inglesa. (SP.EF06LI01.s.01) 

Leitura:  HQ ,  Perfil 

biográfico,  diálogos que 

simulam  situações do 

cotidiano 

 

 

Hipóteses sobre a finalidade de um texto.   

  

H2-   Formular hipóteses sobre a finalidade de um texto em língua inglesa, com 

base em sua estrutura, organização textual e pistas gráficas. (SP.EF06LI07.s.07)  

Conhecimentos 

linguísticos: Estudo do 

léxico greetings and 
farewells; países e 

nacionalidades. 

Construção do repertório lexical e pronúncia 

H3- Construir repertório lexical relativo a números, cores, greetings e 

nacionalidades. (SP.EF06LI17.s.17) 

 

Gramática 

Presente simple (verbo to 
be) 

Pronomes pessoais 

 

Presente Simples  

 

 

 

Pronomes pessoais  

H4-  Utilizar o presente do indicativo para identificar as  pessoas (verbo to be).  

(SP.EF06LI19.s.18) 

 

 

H5- Discriminar sujeito de objeto utilizando pronomes a eles relacionados. 

(SP.EF06LI00.s.19) 

Dimensão intercultural Presença da língua inglesa no cotidiano 

H6- Identificar a presença da língua inglesa na sociedade brasileira/comunidade 

(palavras, expressões, suportes e esferas de circulação e consumo) e seu 

significado.  (Presença da língua Inglesa no cotidiano) (EF06LI25.s.21) 

  

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGENS 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA INGLESA 

6º ANO 

2º Bimestre 

CAMPO DE ATUAÇÃO/ 

PRÁTICA DE 

LINGUAGEM 

OBJETOS DE CONHECIMENTO  HABILIDADES  

 

Oralidade: diálogo e música 

Estratégias de compreensão de textos orais: 

palavras cognatas e pistas do contexto 

discursivo. 

H7- Reconhecer, com o apoio de palavras cognatas e pistas do contexto 

discursivo, o assunto e as informações principais em músicas. 

(SP.EF06LI04.s.04) 



Leitura: legenda, árvore 
genealógica, fotolegenda, 
música    

 

Hipóteses sobre a finalidade de um texto. 

H8- Formular hipóteses sobre a finalidade de um texto em língua inglesa, com 

base em sua estrutura, organização textual e pistas gráficas. (SP.EF06LI07.s.07)  

H9- Localizar informações específicas em texto. (SP.EF06LI06.s.29) 

 

 

Conhecimentos 
linguísticos: 

 

Estudo do léxico 

 

Construção do repertório lexical e pronúncia 
H10-  Construir repertório lexical relativo aos membros da família, partes de uma 

casa e mobílias.   (SP.EF06LI17.s.36) 

Gramática 
 

Pronomes pessoais 

- Adjetivos possessivos   

- Caso genitivo   

H11- Empregar, de forma inteligível, os adjetivos possessivos 

(SP.EF06LI23.s.39) 

H12- Descrever relações por meio do uso de a apóstrofo (‘) + s 

(SP.EF06LI22.s.40)   

 

Dimensão intercultural 

 

Países que tem a língua inglesa como língua 

materna.  

 

H13- Identificar a presença da língua inglesa na sociedade brasileira /comunidade   

(palavras, expressões, suportes e esferas de circulação e consumo) e seu 

significado.  (SP.EF06LI25.s.21) 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGENS 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA INGLESA 

6º ANO 

3º Bimestre 

CAMPO DE ATUAÇÃO/ 

PRÁTICA DE 

LINGUAGEM 

OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES 

Oralidade: diálogo, regras 

de convivência, regras de 

jogo , e música 

Construção de laços afetivos e convívio 

social.   

H14-Interagir em situações de intercâmbio oral, demonstrando iniciativa para 

utilizar a língua inglesa.  (SP.EF06LI01.s.44) 

Leitura: Planta baixa, música 

e regras de jogo 

Hipóteses sobre a finalidade de um texto 
H15- Formular hipóteses sobre a finalidade de um texto em língua inglesa, com 

base em sua estrutura, organização textual e pistas gráficas. (SP.EF06LI07.s.48) 

Compreensão geral e específica: leitura 

rápida (skimming, scanning) 

H16- Localizar informações específicas em texto. (SP.EF06LI09.s.49) 

Compreensão geral e específica: leitura 

rápida (skimming, scanning) 

H17- Localizar informações específicas em texto. (SP.EF06LI09.s.65) 

 

Conhecimentos 
linguísticos: Estudo do 

Funções e usos da língua inglesa em sala de 

aula (Classroom language)   

H18- Construir repertório lexical relativo aos profissionais da escola; partes da 

escola  objetos escolares  disciplinas escolares   dias da semana   (EF06LI17) 

 



léxico :   profissionais da 

escola; partes da escola  
objetos escolares  
disciplinas escolares   
dias da semana    

 

 

 

 

Gramática: 

Imperativo; 

 

 

Presente contínuo; 

There to be, 

Presente simples 

Imperativo 

 

Presente simples    

 

Presente contínuo  

 

There to be   

 

H19- Reconhecer o uso do imperativo em enunciados de atividade, comandos e 

instruções(SP.EF06LI21.s.56) 

H20- Utilizar o presente do indicativo para identificar pessoas e descrever rotinas 

diárias(SP.EF06LI19.s.57) 

H21- Utilizar o presente contínuo para descrever ações em progresso. 

(SP.EF06LI20.s.58)   

H22- Reconhecer a forma verbal There to be expressa no sentido de haver, existir 

ou ter. (SP.EF06LI00.n.59)   

 

Dimensão intercultural 

 

Países que tem a língua inglesa como língua 

materna.  

 

H23- Identificar a presença da língua inglesa na sociedade brasileira /comunidade   
(palavras, expressões, suportes e esferas de circulação e consumo) e seu 
significado.  (SP.EF06LI25.s.60) 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGENS 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA INGLESA 

6º ANO 

4º Bimestre 

CAMPO DE ATUAÇÃO/ 

PRÁTICA DE 

LINGUAGEM 

OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES 

Oralidade: 

Comandos e direções 
Comandos e direções 

H24-Coletar  informações  do   grupo, perguntando e respondendo a 

comandos e direções. (SP.EF06LI02.s.61)   

 

Conhecimentos 

linguísticos: 

 

Estudo do léxico 

 

Construção do repertório lexical e pronúncia 
H25-  Construir repertório lexical relativo aos espaços comerciais no  
bairro (SP.EF06LI17) 

Leitura: Hipóteses sobre a finalidade de um texto 
H26- Formular hipóteses sobre a finalidade de um texto em língua inglesa, com 

base em sua estrutura, organização textual e pistas gráficas. (SP.EF06LI07.s.64) 



Mapas de bairro, placas, 

músicas 
Compreensão geral e específica: leitura 

rápida (skimming, scanning) 

H27- Localizar informações específicas em texto. (SP.EF06LI09.s.65 

 

Gramática: 

Presente simples; 

There to be 

Presente contínuo 

Preposições 

 

Presente simples 

H28- Utilizar o presente do indicativo para identificar pessoas e descrever rotinas 

diárias. (SP.EF06LI19.s.72) 

Presente contínuo 
H29- Utilizar o presente contínuo para descrever ações em 

progresso. (SP.EF06LI20.s.73) 

There to be 
H30- Reconhecer a forma verbal There to be expressa no sentido de haver, existir 

ou ter. (SP.EF06LI00.n.74) 

Preposições 
H31- Reconhecer e utilizar as formas da preposição usadas para indicar finalidade, 
tempo ou favor (for), movimento ou posição (to), ou indicações de tempo ou nome 
conforme suas variações (in, on at). (SP.EF06LI00.s.75) 

   

 
ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGENS 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA INGLESA 

7º ANO 

 

Competências específicas de Língua Inglesa 

1- Identificar o lugar de si e o do outro em um mundo plurilíngue e multicultural, refletindo, criticamente, sobre como a aprendizagem da língua inglesa 

contribui para a inserção dos sujeitos no mundo globalizado, inclusive no que concerne ao mundo do trabalho. 

2-  Comunicar-se na língua inglesa, por meio do uso variado de linguagens em mídias impressas ou digitais, reconhecendo-a como ferramenta de acesso 

ao conhecimento, de ampliação das perspectivas e de possibilidades para a compreensão dos valores e interesses de outras culturas e para o exercício do 

protagonismo social.  

3-  Identificar similaridades e diferenças entre a língua inglesa e a língua materna/outras línguas, articulando-as a aspectos sociais, culturais e identitários, 

em uma relação intrínseca entre língua, cultura e identidade. 

4- Elaborar repertórios linguístico-discursivos da língua inglesa, usados em diferentes países e por grupos sociais distintos dentro de um mesmo país, de 

modo a reconhecer a diversidade linguística como direito e valorizar os usos heterogêneos, híbridos e multimodais emergentes nas sociedades 

contemporâneas. 

5- Utilizar novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em 

práticas de letramento na língua inglesa, de forma ética, crítica e responsável. 



      6- Conhecer diferentes patrimônios culturais, materiais e imateriais, difundidos na língua inglesa, com vistas ao exercício da fruição e da ampliação de 

perspectivas no contato com diferentes manifestações artístico-culturais. 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGENS 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA INGLESA 

7º ANO 

1º Bimestre 

CAMPO DE ATUAÇÃO/ 

PRÁTICA DE 

LINGUAGEM 

OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES 

Conhecimentos 
linguísticos(revisão): 

Estudo do léxico 
profissionais da escola; 

partes da escola objetos 

escolares disciplinas 
escolares dias da semana 

 

Imperativo 

Presente simples 

Presente contínuo 

H1- Reconhecer o uso do imperativo em enunciados de atividade, comandos e 

instruções. (SP.EF06LI21.s.56) 

H2- Utilizar o presente do indicativo para identificar pessoas e descrever rotinas 

diárias. (SP.EF06LI19.s.57) 

H3- Utilizar o presente contínuo para descrever ações em progresso. 
(SP.EF06LI20.s.58) 

Conhecimentos 

Linguísticos 

 

Estudo do léxico 
Espaços comerciais no 

bairro  
 

There to be 

Preposições 

H4- Reconhecer a forma verbal There to be expressa no sentido de haver, existir 

ou ter. (SP.EF06LI00.n.74) 

H5- Reconhecer e utilizar as formas da preposição usadas para indicar finalidade, 

tempo ou favor (for), movimento ou posição (to), ou indicações de tempo ou 

nome conforme suas variações (in, on at). (SP.EF06LI00.s.75) 

Leitura: Contos de fadas, 

H.Q    

(História   em 

Quadrinhos) 

(interpretação de texto) 

   Compreensão  geral  e  

específica: leitura rápida  (skimming, 

scanning)   

H6- 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. (SP.EF07LI06.s.06)    

H7- Identificar a(s) informação(ões) chave de partes de um texto em língua 

inglesa (parágrafos).  SP.EF07LI07.s.07) 

Construção do sentido global do texto   
H8- Relacionar as partes de um texto (parágrafos) para construir seu sentido 

global.  (SP.EF07LI08.s.08) 

Objetivos de leitura   
H9- Selecionar, em um texto, a informação desejada como objetivo de leitura. 

(SP.EF07LI09.s.09)   

Leitura de textos digitais para estudo   
H10- Escolher, em ambientes virtuais, textos em língua inglesa, de fontes 

confiáveis, para estudos/pesquisas escolares. (SP.EF07LI10.s.10)   

Partilha de leitura   
H11- Participar de troca de opiniões e informações sobre textos, lidos na sala de 

aula ou em outros ambientes.  (SP.EF07LI11.s.11) 



Conhecimentos 
linguísticos Estudo do 

léxico:  Polissemia 

 

Gramática: 

Verbo Modal: 

CAN (Present) 

COULD (Past) 

Passado simples 

Construção de repertório   lexical   Polissemia  

Verbo Modal:   

CAN (Present)   

COULD (Past)   

Simple Past    

H12- 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). (SP.EF07LI15.s.13) 

H13- Explorar o caráter polissêmico de palavras de acordo com o contexto de 

uso. (SP.EF07LI17.s.14) 

 

  

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGENS 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA INGLESA 

7º ANO 

2º Bimestre 

CAMPO DE ATUAÇÃO/ 

PRÁTICA DE 

LINGUAGEM 

OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES 

Oralidade: música 

Funções e usos da língua inglesa: 

convivência e colaboração em sala de aula   

H14- Interagir em situações de intercâmbio oral para realizar as atividades em 

sala de aula, de forma respeitosa e colaborativa, trocando ideias. 

(SP.EF07LI22.d.19)    

Práticas investigativas   
H15- Debater assuntos presentes no contexto das HQs, a partir da 

consulta em portadores desses textos.  (SP.EF07LI00.s.20) 

 

Estratégias de compreensão de textos orais: 

conhecimentos prévios   

H16- Mobilizar conhecimentos prévios para compreender texto oral.  

(SP.EF07LI03.s.21) 

Produção de textos orais, com mediação do 

professor   

H17- Praticar da oralidade, em língua inglesa, a partir de letras de músicas.   

(SP.EF07LI00.s.23) 

Leitura: Contos de fadas, 

H.Q  (História em   

Quadrinhos) 

 

Compreensão geral e específica: 

leitura rápida   

(skimming, scanning)   

H18- 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.  (SP.EF07LI06.s.24) 

H19- Identificar a(s) informação(ões)chave de partes de um texto em língua 

inglesa (parágrafos).  (SP.EF07LI07.s.25) 

Construção do sentido global do texto   
H20- Relacionar as partes de um texto (parágrafos) para construir seu sentido 

global. (SP.EF07LI08.s.26)    

Objetivos de leitura   
H21- Selecionar, em um texto, a informação desejada como objetivo de leitura.  

(SP.EF07LI09.s.27) 

Leitura de textos digitais para estudo   
H22- Escolher, em ambientes virtuais, textos em língua inglesa, de fontes 

confiáveis, para estudos/pesquisas escolares. . (SP.EF07LI10.s.28)    



Partilha de leitura   
H23- Participar de troca de opiniões e informações sobre textos, lidos na sala de 

aula ou em outros ambientes. (SP.EF07LI11.s.29) 

Escrita:  descrição de 

personagens 

 

Produção de textos escritos, em formatos 

diversos com mediação do professor   
H24- Produzir descrição de personagens a partir de repertório adquirido em 

leituras de diversos textos narrativos.  (SP.EF07LI00.s.30) 

Conhecimentos 

linguísticos 

 

Estudo do léxico: 

Adjetivos 

 

Gramática 

Verbo To Be (Past) 

Past Continuous 

 

 Construção de repertório  

Lexical: Uso dos adjetivos   

 

   

Simple Past (V. To Be) e Past  Continuous  

(formas afirmativa,   negativa  e  

interrogativa).  

 

   

H25- 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). (SP.EF07LI15.s.31) 

  

H26- Utilizar o passado simples e o passado contínuo para produzir textos orais 

e escritos mostrando relações de sequência e causalidade. (SP.EF07LI18.s.32) 

  

Dimensão intercultural 

A língua inglesa como língua  

global na sociedade contemporânea    

   

Variação linguística    

H27- Analisar o alcance da língua inglesa e seus contextos de uso no mundo 

globalizado.   (SP.EF07LI21.s.33) 

    

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGENS 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA INGLESA 

7º ANO 

3º Bimestre 

CAMPO DE ATUAÇÃO/ 

PRÁTICA DE 

LINGUAGEM 

OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES 

Oralidade: Música 

 

Funções e usos da língua  

inglesa: convivência e  colaboração em sala de 

aula   

H28- Interagir em situações de intercâmbio oral para realizar as atividades em 

sala de aula, de forma respeitosa e colaborativa, trocando idéias. 

(SP.EF07LI01.s.36)   

Estratégias de compreensão de textos orais: 

conhecimentos prévios   

H29- Mobilizar conhecimentos prévios para compreender texto oral.  

(SP.EF07LI03.s.37) 

 
Compreensão de textos orais de cunho 

descritivo ou narrativo   

H30- Identificar o contexto, a finalidade, o assunto e os interlocutores em 

músicas.  (SP.EF07LI04.d.38) 

Leitura: Linha do tempo 

Ficha biográfica 

Compreensão geral e específica:  

leitura rápida   

(skimming, scanning)   

H31- Antecipar o sentido global de textos em língua inglesa por inferências, com 

base em leitura rápida. (SP.EF07LI06.s.39)   

H32- Identificar a(s) informação(ões)chave de partes de um texto em língua 

inglesa (parágrafos).  (SP.EF07LI07.s.40) 



Objetivos de leitura   
H33- Selecionar, em um texto, a informação desejada como objetivo de leitura.  

(SP.EF07LI09.s.41) 

Leitura de textos digitais para estudo   
H34- Escolher, em ambientes virtuais, textos em língua inglesa, de fontes 

confiáveis, para estudos/pesquisas escolares.  (SP.EF07LI10.s.42) 

Escrita: linha do tempo 

Pré Escrita: planejamento de produção 

escrita, com mediação do professor.   

H35- Planejar a escrita de textos em função do contexto (público, finalidade, 

layout e suporte).  (SP.EF07LI12.s.43) 

Escrita: organização em tópicos,  

com mediação do  professor   

H36- Organizar texto em unidades de sentido, dividindo-o tópicos e subtópicos, 

explorando as possibilidades de organização gráfica, de suporte e de formato do 

texto.  (SP.EF07LI22.s.44) 

Produção de textos escritos, em formatos 

diversos com mediação do professor   

H37- Produzir linha do tempo baseado em experiências da própria vida, outra 

pessoa ou fatos decorrentes de uma história.  (SP.EF07LI14.d.45) 

Conhecimentos  linguísticos 

 

Estudo do Léxico 

Preposições de tempo 

(in, on, at) 

Conectores  (and,  but, 

because, then, so,  before, 
after e outros) 

 

Gramática 

Passado simples: 

(Regular  e  Irregular) 

(forma afirmativa) 

 

 Construção   de  repertório  Lexical   

   

Preposições de tempo   

   

Conectores   

    

Simple past    

   

H38- 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). (SP.EF07LI15.s.46) 

  

 

H39- Utilizar o passado simples para produzir textos orais e escritos, mostrando 

relações de sequência e causalidade. (SP.EF07LI18.s.47) 

  

  

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGENS 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA INGLESA 

7º ANO 

4º Bimestre 

CAMPO DE ATUAÇÃO/ 

PRÁTICA DE 

LINGUAGEM 

OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES 

Oralidade: entrevista    

Funções e usos da língua 

inglesa: convivência e  colaboração em sala de 

aula 

H40-  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. (SP.EF07LI01.s.52)   

Práticas investigativas 
H41- Entrevistar os colegas para conhecer suas histórias de vida.  

(SP.EF07LI00.n.53) 



 

Estratégias de compreensão de textos orais: 

conhecimentos prévios 

H42- Mobilizar conhecimentos prévios para compreender texto oral.  

(SP.EF07LI03.s.54) 

Produção de textos orais, com mediação do 

professor 
H43 -Compor, em língua inglesa, narrativas orais sobre fatos, acontecimentos e  

personalidades marcantes do passado. (SP.EF07LI05.s.55)   

Leitura:  Biografia e 
entrevista.   

   

   

 

Compreensão geral e específica: 

leitura rápida 

(skimming, scanning) 

H44- 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.  (SP.EF07LI06.s.56) 

H45- Identificar a(s) informação(ões)chave de partes de um texto em língua 

inglesa (parágrafos).  (SP.EF07LI07.s.57) 

Construção do sentido global do texto 
H46- Relacionar as partes de um texto (parágrafos) para construir seu sentido 

global.  (SP.EF07LI08.s.58) 

Objetivos de leitura 
H47- Selecionar, em um texto, a informação desejada como objetivo de leitura. 

(SP.EF07LI09.s.59)   

Leitura de textos digitais para estudo 
H48- Escolher, em ambientes virtuais, textos em língua inglesa, de fontes 

confiáveis, para estudos/pesquisas escolares. (SP.EF07LI10.s.60)    

Escrita: ficha biográfica    

 

Pré Escrita: planejamento de produção 

escrita, com mediação do professor. 

H49- Planejar a escrita de textos em função do contexto (público, finalidade, 

layout e suporte). (SP.EF07LI12.s.61)   

Escrita: produção de textos escritos em 

formatos diversos com mediação do professor 

H50- Produzir textos diversos sobre personalidades do passado.  

(SP.EF07LI14.d.62) 

Produção de textos escritos, em formatos 

diversos com mediação do professor 

H51- Produzir  fichas biográficas de personalidades do passado.  

(SP.EF07LI14.s.63) 

Conhecimentos   

Linguísticos   

   

Estudo do léxico   

   

Pronomes    

Verbos    

   

   

Gramática   

Passado Simples   

(Regular e Irregular)   

“formas negativa e   

interrogativa”   

   

 

 

 

 

Construção de repertório  lexical/ pronúncia 

 

Pronomes pessoais 

 

Passado Simples (Regular e Irregular) - formas 
negativa e interrogativa ( uso do DID) 

 

 

 

 

 

 

H52- 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). (SP.EF07LI15.s.64) 

  

 

H53- Utilizar o passado simples nas formas negativas e interrogativas mostrando 

relações de sequência e causalidade. (SP.EF07LI19.s.65) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGENS                                                                    

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA INGLESA 

8º ANO 

 

Competências específicas de Língua Inglesa 

1- Identificar o lugar de si e o do outro em um mundo plurilíngue e multicultural, refletindo, criticamente, sobre como a aprendizagem da língua inglesa 

contribui para a inserção dos sujeitos no mundo globalizado, inclusive no que concerne ao mundo do trabalho. 

2- Comunicar-se na língua inglesa, por meio do uso variado de linguagens em mídias impressas ou digitais, reconhecendo-a como ferramenta de acesso ao 

conhecimento, de ampliação das perspectivas e de possibilidades para a compreensão dos valores e interesses de outras culturas e para o exercício do 

protagonismo social.  

3- Identificar similaridades e diferenças entre a língua inglesa e a língua materna/outras línguas, articulando-as a aspectos sociais, culturais e identitários, 

em uma relação intrínseca entre língua, cultura e identidade. 

4- Elaborar repertórios linguístico-discursivos da língua inglesa, usados em diferentes países e por grupos sociais distintos dentro de um mesmo país, de 

modo a reconhecer a diversidade linguística como direito e valorizar os usos heterogêneos, híbridos e multimodais emergentes nas sociedades 

contemporâneas.  

5- Utilizar novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em 

práticas de letramento na língua inglesa, de forma ética, crítica e responsável. 

6- Conhecer diferentes patrimônios culturais, materiais e imateriais, difundidos na língua inglesa, com vistas ao exercício da fruição e da ampliação de 

perspectivas no contato com diferentes manifestações artístico-culturais. 

  

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGENS                                                                    

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA INGLESA 



8º ANO 

 

1º. Bimestre 

CAMPO DE ATUAÇÃO/ 

PRÁTICA DE 

LINGUAGEM 

OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES 

 

Leitura: Biografia e 

entrevista. 

Compreensão geral e específica: leitura rápida 

(skimming, scanning) 

H1-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. (SP.EF07LI06.s.56) 

Construção do sentido global do texto 
H2- Relacionar as partes de um texto (parágrafos) para construir seu sentido 

global. (SP.EF07LI08.s.58) 

Conhecimentos 

linguísticos 

 

Gramática 

Verbo To Be (Past) 

Past Continuous 

Simple Past (V. To Be) e Past Continuous 

(formas afirmativa, negativa e 

interrogativa). 

 

H3- Utilizar o passado simples e o passado contínuo para produzir textos orais 

e escritos mostrando relações de sequência e causalidade. (SP.EF07LI18.s.32) 

Conhecimentos 

linguísticos 

 

Gramática Passado 

simples: (Regular e 

Irregular) (forma 

afirmativa) 

Preposições de tempo  

Conectores 

Simple past 

H4- Construir repertório lexical relativo a verbos regulares e irregulares 

(formas no passado) preposições de tempo (SP.EF07LI00.n.48) 

Leitura:   Reportagem, 

músicas , manchete 

 

 

Construção de sentidos por meio de 

inferências e reconhecimento de implícitos. 

H5- Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito no 

texto para construção de sentidos. (SP.EF07LI05.s.05)   

 
Leitura   de   textos  

informativo/jornalístico 

H6- Explorar ambientes virtuais e/ou aplicativos para acessar textos de cunho 

jornalístico.  (SP.EF07LI07.s.06) 

 Reflexão pós-leitura 
H7- Analisar, criticamente, o conteúdo de textos, comparando diferentes 

perspectivas apresentadas sobre um mesmo assunto.  (SP.EF07LI08.s.07) 

Conhecimentos  linguísticos 

 

Estudo do léxico: 

Afixos ( prefixos) 

Adjetivos 

Adjetivos H8- Empregar de forma inteligível, os adjetivos. (SP.EF07LI00.n.11)   

Comparativos 
H9- Utilizar, de forma inteligível, as formas comparativas de adjetivos para 

comparar qualidades e quantidades.(SP.EF07LI15.d.12) Formação de palavras: prefixos 



Gramática: 

Grau do adjetivo: 

(comparativo de superiodade) 

  

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGENS                                                                    

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA INGLESA 

8º ANO 

 

2º. Bimestre 

CAMPO DE ATUAÇÃO/ 

PRÁTICA DE 

LINGUAGEM 

OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES 

Conhecimentos 

linguísticos Estudo 

do léxico: 
Polissemia 

 

Estudo do Léxico 

Preposições de tempo 

(in, on, at) 

Conectores (and, but, 

because, then, so, 

before, after e outros) 

 

 

Construção de repertório lexical 

Polissemia Verbo Modal: 

CAN (Present) COULD (Past) 

Simple Past 

 

H10- 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). (SP.EF07LI15.s.13) 

H11- Empregar, de forma inteligível, o verbo modal can para descrever     

 habilidades (no presente e no passado). (SP.EF07LI20.s.15) 

Oralidade: música 

Slogan/propaganda 

Negociação de sentidos (mal-entendidos no 

uso da língua inglesa e conflito de opiniões) 

H12- Fazer uso da língua inglesa para resolver mal-entendidos, emitir opiniões 

e esclarecer informações por meio de paráfrases ou justificativas.  

(SP.EF07LI01.s.14) 

Usos de recursos linguísticos e 
paralinguísticos no intercâmbio oral 

H13- Explorar o uso de recursos linguísticos (frases incompletas, hesitações, 

entre outros) e paralinguísticos (gestos, expressões faciais, entre outros) em 

situações de interação oral. (SP.EF07LI03.s.15)   

Compreensão de textos orais, multimodais.   
H14- Construir o sentido global de textos orais, relacionando suas partes, o 

assunto principal e informações relevantes. (SP.EF07LI03.s.16)   

Produção de textos orais com autonomia 
H15- Utilizar recursos e repertório linguísticos apropriados para opinar ou 

criticar assuntos de cunho social.  (SP.EF07LI04.d.17) 

Leitura: Slogan/propaganda 

Construção de sentidos por meio de 

inferências e reconhecimento de implícitos.   

H16- Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito no 

texto para construção de sentidos.  (SP.EF07LI05.s.18) 

Leitura de textos  

Slogan/ propaganda  

H17- Explorar ambientes virtuais e/ou aplicativos para acessar textos.  

(SP.EF07LI07.s.19) 



Reflexão pós-leitura 
H18- Analisar, criticamente, o conteúdo de textos, comparando diferentes 

perspectivas apresentadas sobre um mesmo assunto. (SP.EF07LI07.s.19)    

Escrita: Produção de 

propaganda/SLOGAN com 
a mediação do professor. 

 

Produção de textos escritos com mediação 

do professor e/ou colegas 

H19- Produzir textos (propagandas e slogans), com o uso de estratégias de 

escrita (planejamento, produção de rascunho, revisão e edição final).  

(SP.EF07LI11.d.21) 

Estratégias de escrita: Escrita e pós escrita.   

H20- Avaliar a própria produção escrita e a de colegas, com base no contexto 

de comunicação (finalidade e adequação ao público, conteúdo a ser 

comunicado, organização textual, legibilidade, estrutura de frases).  

(SP.EF07LI09.s.22) 

 
H21- Reconstruir o texto, com cortes, acréscimos, reformulações e correções, 

para aprimoramento, edição e publicação final. (SP.EF07LI10.s.23)   

 
Conhecimentos 

linguísticos: Estudo do 
léxico: 

Formação de palavra: (sufixo) 
H22- Reconhecer sufixos e prefixos comuns utilizados na formação de 

palavras em língua inglesa. (SP.EF07LI13.s.24)  

 
Afixos (sufixo); 

adjetivos; 

Gramática: 

Grau do adjetivo 

(Superlativo de 

    superioridade ) 

Adjetivos H23- Empregar, de forma inteligível, os adjetivos.  (SP.EF07LI00.s.25)   

 Superlativo 
H24- Utilizar, de forma inteligível, as formas superlativas de adjetivos para 

comparar qualidades e quantidades.  (SP.EF07LI15.s.26) 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGENS                                                                    

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA INGLESA 

8º ANO 

 

3º. Bimestre 

CAMPO DE ATUAÇÃO/ 

PRÁTICA DE 

LINGUAGEM 

OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES 

Oralidade: notícia (com 

gráficos e/ou fotos) 

Negociação de sentidos (mal entendidos no 

uso da língua inglesa e conflito de opiniões) 

H25- Fazer uso da língua inglesa para resolver mal entendidos, emitir opiniões 

e esclarecer informações por meio de paráfrases ou justificativas. 

(SP.EF07LI01.s.27)    



Usos de recursos linguísticos e 
paralinguísticos no  intercâmbio oral   

H26- Explorar o uso de recursos linguísticos (frases incompletas, hesitações, 

entre outros) e paralinguísticos (gestos, expressões faciais, entre outros) em 

situações de interação oral.  (SP.EF07LI02.s.28) 

Compreensão de textos orais, multimodais.   
 H27- Construir o sentido global de textos orais, relacionando suas partes, o 

assunto principal e informações relevantes.  (SP.EF07LI03.s.29) 

Produção de textos orais com autonomia  
H28- Utilizar recursos e repertório linguísticos apropriados para opinar ou 

criticar assuntos de cunho social.  (SP.EF07LI04.d.30) 

Leitura: Comentário em 

fóruns; horóscopo, notícia 
(com gráficos e/ou fotos). 

 

Construção de sentidos por meio de 

inferências e reconhecimento de implícitos.   

H29- Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito no 

texto para construção de sentidos.  (SP.EF07LI05.s.31) 

Leitura  de textos   informativo/jornalístico   
 H30- Explorar ambientes virtuais e/ou aplicativos para acessar comentários e 

horóscopos (SP.EF07LI07.s.32) 

Reflexão pós-leitura  

H31- Analisar, criticamente, o conteúdo de textos, comparando diferentes 

perspectivas apresentadas  sobre  um  mesmo assunto.  

(SP.EF07LI08.s.33) 

Escrita: Mensagem 
instantânea (com o uso 

de emojis e  stickers) 

 

 

 

 

 

Produção de textos escritos com mediação do 

professor  e/ou colegas   

H32- Produzir textos (mensagens instantâneas), com o uso de estratégias de 

escrita (planejamento, produção de rascunho, revisão e edição final).  

(SP.EF07LI11.d.34) 

Estratégias de escrita: Escrita e pós escrita.   

H33- Avaliar a própria produção escrita e a de colegas, com base no contexto 

de comunicação (finalidade e adequação ao público, conteúdo a ser 

comunicado, organização textual, legibilidade, estrutura de frases).  

(SP.EF07LI09.s.35) 

 
H34- Reconstruir o texto, com cortes, acréscimos, reformulações e correções, 

para aprimoramento, edição e publicação final.  (SP.EF07LI10.s.36 

Conhecimentos 

linguísticos 

 

Futuro (going to; will)   
H35- Utilizar formas verbais no futuro para descrever planos e expectativas e 

fazer previsões.  (SP.EF07LI14.s.37) 

Estudo do léxico 

Quantificadores 

Gramática 

Verbos para indicar o futuro   
(going to, will) 

 

Quantificadores   
H36- Utilizar, de modo inteligível, corretamente, some, any, many, much.  

(SP.EF07LI16.s.38) 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGENS                                                                    

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA INGLESA 

8º ANO 

 



4º. Bimestre 

CAMPO DE ATUAÇÃO/ 

PRÁTICA DE 

LINGUAGEM 

OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES 

Leitura: Relatos pessoais, 

textos narrativos em língua 
inglesa (contos, romances, 

terror, ficção  ou superstição 

 

Negociação de sentidos (mal-entendidos no 

uso da língua inglesa e conflito de  

opiniões)   

H37- Fazer uso da língua inglesa para resolver mal entendidos, emitir opiniões 

e esclarecer informações por meio de paráfrases ou justificativas. 

(SP.EF07LI01.s.39)    

Usos de recursos linguísticos e 
paralinguísticos no  intercâmbio oral   

H38-  Explorar o uso de recursos linguísticos (frases incompletas, hesitações, 

entre outros) e paralinguísticos (gestos, expressões faciais, entre outros) em 

situações de interação oral. (SP.EF07LI02.s.40)   

  

Compreensão de textos orais, multimodais.   
H39- Construir o sentido global de textos orais, relacionando suas partes, o 

assunto principal e informações relevantes.  (SP.EF07LI03.s.41) 

Produção de textos orais com autonomia  
H40- Utilizar recursos e repertório linguísticos apropriados para opinar ou 

criticar assuntos de cunho social. (SP.EF07LI04.d.42)    

Leitura:  textos narrativos 

em língua inglesa 

(contos, romances, terror, 

ficção ou superstição 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construção de sentidos por meio de  

inferências   e reconhecimento   de 

implícitos.   

H41- Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito no 

texto para construção de sentidos(SP.EF07LI05.s.43).   

Leitura de textos  
H42- Explorar ambientes virtuais e/ou aplicativos para acessar e usufruir do 

patrimônio artístico literário em língua inglesa. (SP.EF07LI07.s.44)    

Reflexão pós-leitura 

H43- Analisar, criticamente, o conteúdo de textos, comparando diferentes 

perspectivas apresentadas  sobre  um  mesmo assunto. 

(SP.EF07LI08.s.45)   

Escrita: produção de HQ 

(de terror) 

Produção de textos escritos com mediação 

do professor e/ou colegas   

H44- Produzir textos (HQ), com o uso de estratégias de escrita (planejamento, 

produção de rascunho, revisão e edição final). (SP.EF07LI11.s.46)   

Estratégias   de   escrita:  Escrita e pós-

escrita.   

  

H45- Avaliar a própria produção escrita e a de colegas, com base no contexto 

de comunicação (finalidade e adequação ao público, conteúdo a ser 

comunicado, organização textual, legibilidade, estrutura de frases). 

(SP.EF07LI09.s.47) 

H46- Reconstruir o texto, com cortes, acréscimos, reformulações e correções, 

para aprimoramento, edição e publicação final.  (SP.EF07LI10.s.48) 

Verbos para indicar o futuro (modais: may, 

might)   

H47- Utilizar as formas dos verbos modais may e might para falar sobre 

acontecimentos possíveis no futuro. (SP.EF07LI14.d.49)   



Conhecimentos 
linguísticos:  Estudo 

do léxico 

Pronomes relativos 

 

Gramática: 

Modais: May, 

Might 

Pronomes Relativos   

H48- Empregar, de modo inteligível, os pronomes relativos (who, which, that, 

whose,when, where) para construir períodos compostos por 

subordinação(SP.EF07LI17.s.50).   

 

 
ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGENS                                                                    

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA INGLESA 

9º ANO 

 

Competências específicas de Língua Inglesa 

1- Identificar o lugar de si e o do outro em um mundo plurilíngue e multicultural, refletindo, criticamente, sobre como a aprendizagem da língua inglesa 

contribui para a inserção dos sujeitos no mundo globalizado, inclusive no que concerne ao mundo do trabalho. 

2- Comunicar-se na língua inglesa, por meio do uso variado de linguagens em mídias impressas ou digitais, reconhecendo-a como ferramenta de acesso ao 

conhecimento, de ampliação das perspectivas e de possibilidades para a compreensão dos valores e interesses de outras culturas e para o exercício do 

protagonismo social.  

3- Identificar similaridades e diferenças entre a língua inglesa e a língua materna/outras línguas, articulando-as a aspectos sociais, culturais e identitários, 

em uma relação intrínseca entre língua, cultura e identidade. 

4- Elaborar repertórios linguístico-discursivos da língua inglesa, usados em diferentes países e por grupos sociais distintos dentro de um mesmo país, de 

modo a reconhecer a diversidade linguística como direito e valorizar os usos heterogêneos, híbridos e multimodais emergentes nas sociedades 

contemporâneas.  

5- Utilizar novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em 

práticas de letramento na língua inglesa, de forma ética, crítica e responsável. 

6- Conhecer diferentes patrimônios culturais, materiais e imateriais, difundidos na língua inglesa, com vistas ao exercício da fruição e da ampliação de 

perspectivas no contato com diferentes manifestações artístico-culturais. 



 ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGENS                                                                    

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA INGLESA 

9º ANO 

 

1º. Bimestre 

CAMPO DE ATUAÇÃO/ 

PRÁTICA DE 

LINGUAGEM 

OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES 

Conhecimentos 
linguísticos:Estudo 

do léxico 
Quantificadores 

        Gramática 

Verbos para indicar o futuro 

(going to, will) 

Futuro (going to; will) 

Quantificadores 

H1- Utilizar, de modo inteligível, corretamente, some, any, many, much. 

(SP.EF07LI16.s.38) 

Conhecimentos 
linguísticos: Estudo do 

léxico 
Pronomes relativos 

 

Gramática: 

Modais: May, Might 

Verbos para indicar o futuro (modais: may, 

might) 

H2- Utilizar as formas dos verbos modais may e might para falar sobre 

acontecimentos possíveis no futuro. (SP.EF07LI14.d.49) 

Pronomes Relativos 

H3- Empregar, de modo inteligível, os pronomes relativos (who, which, that, 

whose,when, where) para construir períodos compostospor subordinação. 

(SP.EF07LI17.s.50) 

Leitura: 

Infográfico; 

fotorreportagem; 

textos  de  cunho 

histórico,  ambiental, 

político e social 

 

Recursos de Persuasão   

H4- Identificar recursos de persuasão (escolha e jogo de palavras, uso de cores 

e imagens, tamanho de letras), utilizados nos infográficos.  

(SP.EF07LI05.s.05) 

Recursos de argumentação   

H5- Distinguir fatos de opiniões em textos argumentativos.  

(SP.EF07LI06.s.06)   

H6- Identificar argumentos principais e as evidências/exemplos que os 

sustentam.  (SP.EF07LI07.s.07) 

Informações em ambientes virtuais   
H7- Explorar ambientes virtuais de informação e socialização, analisando a 

qualidade e a validade das informações veiculadas.  (SP.EF07LI08.s.08) 

Reflexão pós leitura   

H8- Compartilhar, com os colegas, diferentes posicionamentos e ideias, 

valorizando os diferentes pontos de vista defendidos, com ética e respeito.  

(SP.EF07LI09.s.09) 

 Construção da persuasão   
H9- 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).  (SP.EF07LI11.s.11) 



 
Produção de textos escritos,   

com mediação do professor/colegas   

H10- Produzir fotorreportagens, sobre temas de interesse coletivo local ou  

 global, que   revelem  posicionamento crítico. 

(SP.EF07LI12.d.12)    

Conhecimentos linguísticos: 

 

Estudo do Léxico 

Orações Condicionais (Tipo 1)    
H11- Empregar de modo inteligível, as formas verbais em orações 

condicionais dos tipos 1 (Ifclauses)  (SP.EF07LI15.s.13) 

Linking Words 

 

Gramática 

Orações Condicionais 

(Tipo 1) 

Linking Words   

H12- Utilizar conectores indicadores de adição, condição, oposição, contraste, 

conclusão e síntese como auxiliares na construção da argumentação e 

intencionalidade discursiva. (SP.EF07LI14.s.14)     

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGENS                                                                    

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA INGLESA 

9º ANO 

 

2º. Bimestre 

CAMPO DE ATUAÇÃO/ 

PRÁTICA DE 

LINGUAGEM 

OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES 

Oralidade:   Música,  

Campanhas 

publicitárias. 

Funções e usos da língua inglesa: persuasão   

H13- 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. (SP.EF07LI01.s.15)    

Compreensão de textos orais,  

multimodais, de cunho  argumentativo   

H14- Compilar as ideias-chave de textos por meio de tomada de notas.  

(SP.EF07LI02.s.16) 

 H15- Analisar posicionamentos defendidos e refutados em textos orais sobre 

temas de interesse social e coletivo.  (SP.EF07LI03.s.17) 

Produção de textos orais com autonomia   

H16- 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.  

(SP.EF07LI04.s.18) 

Leitura: Campanhas 
publicitárias, slogans, 

anúncios digitais. 

 

Recursos de Persuasão   

H17- Identificar recursos de persuasão (escolha e jogo de palavras, uso de cores 

e imagens, tamanho de letras), utilizados nos infográficos.  

(SP.EF07LI05.s.19) 

Recursos de argumentação   

H18- Distinguir fatos de opiniões em diálogos.  (SP.EF07LI06.s.20) 

H19- Identificar argumentos principais e as evidências/exemplos que os 

sustentam.  (SP.EF07LI07.s.21) 



Informações  em   ambientes virtuais   
H20- Explorar ambientes virtuais de informação e socialização, analisando a 

qualidade e a validade das informações veiculadas.  (SP.EF07LI08.s.22) 

Reflexão pós leitura   

H21- Compartilhar, com os colegas, diferentes posicionamentos e ideias, 

valorizando os diferentes pontos de vista defendidos, com ética e respeito.  

(SP.EF07LI09.s.23) 

Escrita: Slogan 

 

 

 

Construção da argumentação   

H22- Propor potenciais argumentos para expor e defender ponto de vista em 

texto escrito, refletindo sobre o tema proposto e pesquisando dados, evidências 

e exemplos para sustentar os argumentos, organizando-os em sequência lógica. 

(SP.EF07LI10.s.24) 

Construção da persuasão   

H23- 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). (SP.EF07LI11.s.25)    

Produção de textos escritos, com mediação 

do  professor/colegas   

H24- Produzir textos  (fotorreportagens)  sobre temas de interesse coletivo 

local ou global, que revelem posicionamento crítico (SP.EF07LI12.d.26) 

Conhecimentos linguísticos: 

Estudo do Léxico  

Conectores  (linking  words) 

Gramática 

Oração  condicional tipo 2 

Orações Condicionais (Tipo 2)   
H25- Empregar de modo inteligível, as formas verbais em orações 

condicionais dos tipos 1 e 2 (Ifclauses)  (SP.EF07LI15.s.27) 

Linking Words   

H26- Utilizar conectores indicadores de adição, condição, oposição, contraste, 

conclusão e síntese como auxiliares na construção da argumentação e 

intencionalidade discursiva  (SP.EF07LI14.s.28)  

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGENS                                                                    

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA INGLESA 

9º ANO 

 

3º. Bimestre 

CAMPO DE ATUAÇÃO/ 

PRÁTICA DE 

LINGUAGEM 

OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES 

Oralidade: Música, Fórum 

de discussão online. 

Funções e usos da língua  inglesa: persuasão   

H27- 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. (SP.EF07LI01.s.29)   

Compreensão de textos orais,  

multimodais, de cunho  argumentativo   

H28- Compilar as ideias-chave de textos por meio de tomada de notas. 

(SP.EF07LI02.s.30)    

H29- Analisar posicionamentos defendidos e refutados em textos orais sobre 

temas de interesse social e coletivo. (SP.EF07LI03.s.31)   



Produção de textos orais com autonomia   

H30- 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.  

(SP.EF07LI04.s.32) 

Leitura: Fórum de 

discussão online,  meme 

 

Recursos de argumentação   

H31- Distinguir fatos de opiniões em diálogos.  (SP.EF07LI06.s.33) 

H32- Identificar argumentos principais e as evidências/exemplos que os 

sustentam. (SP.EF07LI07.s.34)   

Informações em ambientes virtuais   
H33- Explorar ambientes virtuais de informação e socialização, analisando a 

qualidade e a validade das informações veiculadas.  (SP.EF07LI08.s.35) 

Reflexão pós leitura   

H34- Compartilhar, com os colegas, diferentes posicionamentos e ideias, 

valorizando os diferentes pontos de vista defendidos, com ética e respeito. 

(SP.EF07LI09.s.36) 

Escrita: memes 

 

 

Construção da argumentação   

H35- Propor potenciais argumentos para expor e defender ponto de vista em 

texto escrito, refletindo sobre o tema proposto e pesquisando dados, evidências 

e exemplos para sustentar os argumentos, organizando-os em sequência lógica.  

(SP.EF07LI10.s.37 

Construção da persuasão   

H36- 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). (SP.EF07LI11.s.38)    

Produção de textos escritos,   

com mediação do professor/colegas   

H37- Produzir textos (memes) sobre temas de interesse coletivo local ou 

global, que revelem posicionamento crítico.  (SP.EF07LI12.d.39) 

Conhecimentos em 

linguísticos 

 

Estudo do léxico 

“Internetês”  língua inglesa 

 

Gramática 

Verbos Modais 

 

Uso da linguagem em meio  digital: 

“Internetês”   

H38- 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.  (SP.EF07LI13.s.40) 

Verbos Modais (MAY, MIGHT, SHOULD, 

MUST,  

HAVE TO).   

H39- Empregar, de modo inteligível, os verbos should, must, have to, may e 

might para indicar recomendação, necessidade, obrigação  e probabilidade. 

(SP.EF07LI16.s.41)    

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGENS                                                                    

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA INGLESA 

9º ANO 

 

4º. Bimestre 



CAMPO DE ATUAÇÃO/ 

PRÁTICA DE 

LINGUAGEM 

OBJETOS DO CONHECIMENTO HABILIDADES 

Oralidade: Música, Frase de 

argumentação com apoio de 

professor (referentes à 

leitura) 

Funções e usos da língua inglesa: persuasão   

H40- 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. (SP.EF07LI01.s.42)   

Compreensão de textos orais,  

multimodais, de cunho  argumentativo   

H41- Compilar as ideias-chave de textos por meio de tomada de notas. 

(SP.EF07LI02.s.43)   

H42- Analisar posicionamentos defendidos e refutados em textos orais sobre 

temas de interesse social e coletivo. (SP.EF07LI03.s.44)   

Produção de textos orais com autonomia   

H43- 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.  

(SP.EF07LI04.s.45) 

Leitura: H.Q.; 

charge/cartum 

 

Recursos de Persuasão   

H44- Identificar recursos de persuasão (escolha e jogo de palavras, uso de cores 

e imagens, tamanho de letras), utilizados nos infográficos.  

(SP.EF07LI05.s.46) 

Recursos de argumentação   

H45- Distinguir fatos de opiniões em diálogos. (SP.EF07LI06.s.47)   

H46- Identificar argumentos principais e as evidências/exemplos que os 

sustentam.  (SP.EF07LI07.s.48) 

Informações em ambientes virtuais   
H47- Explorar ambientes virtuais de informação e socialização, analisando a 

qualidade e a validade das informações veiculadas.  (SP.EF07LI08.s.49) 

 Reflexão pós leitura   

H48- Compartilhar, com os colegas, diferentes posicionamentos e ideias, 

valorizando os diferentes pontos de vista defendidos, com ética e respeito.  

(SP.EF07LI09.s.50) 

Escrita: Cartum 

Construção da argumentação   

H49- Propor potenciais argumentos para expor e defender ponto de vista em 

texto escrito, refletindo sobre o tema proposto e pesquisando dados, evidências 

e exemplos para sustentar os argumentos, organizando-os em sequência lógica. 

(SP.EF07LI10.s.51) 

Construção da persuasão   
H50- 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). (SP.EF07LI11.s.52)   

Produção de textos escritos,   

com mediação do professor/colegas   

H51- Produzir textos (argumento) sobre temas de interesse coletivo local ou 

global, que revelem posicionamento crítico.  (SP.EF07LI12.d.53) 

Conhecimentos linguísticos: 
Uso da linguagem em meio digital: 

“Internetês”   

H52- Reconhecer, nos novos gêneros digitais (blogues, mensagens 

instantâneas, tweets, entre outros), novas formas de escrita (abreviação de 



 

“Internetês” 

( em língua inglesa) 

 

Gramática 

Verbos Modais 

 

palavras, palavras com combinação de letras e números, pictogramas, símbolos 

gráficos, entre outros) na constituição das mensagens. (SP.EF07LI13.d.54)   

Verbos Modais (MAY, MIGHT, SHOULD, 

MUST,  HAVE TO).   

H53- Empregar, de modo inteligível, os verbos should, must, have to, may e 

might para indicar recomendação, necessidade ou obrigação e probabilidade. 

(SP.EF07LI16.s.55)   

 


