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DELIBERAÇÃO CME / PS Nº 29 – 2020 
Homologa a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARAÍBA DO SUL, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com os dispositivos 

jurídicos:  

 

- Constituição Federal; 

- Lei nº 9.394/96; 

- Decreto nº 5.154/2004; 

- Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014); 

- Resolução nº 04/2010 - CNE/CEB; 

- Resolução nº 02/2017 - CNE/CP; 

- Deliberação CEE nº 373/2019 

DELIBERA 
 

Artigo 1º - Fica instituído, por meio da presente Deliberação, Orientação Curricular da Rede  Municipal  de Paraíba do Sul – RJ,  definindo 

princípios e referências curriculares para as instituições de Educação Básica que integram a rede.  

 



Artigo 2º - Compreende-se currículo como experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas relações 

sociais, articulando vivências e saberes dos estudantes com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as 

identidades dos educandos, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. 

 
Artigo 3º - Os currículos escolares devem possibilitar aos alunos: 

 

I. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a 

realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva; 

II. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a 

imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive 

tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas; 

III. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da 

produção artístico-cultural; 

IV. Utilizar diferentes linguagens verbal, corporal, visual, sonora e digital; bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e 

científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, idéias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem 

ao entendimento mútuo; 

V. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as 

relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 

autonomia, consciência crítica e responsabilidade; 

VI. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões 

comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e 

global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta; 



VII. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas 

emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas; 

VIII. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos 

direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 

potencialidades; 

IX. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em 

princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

Artigo 4º - Orientação Curricular da Rede Municipal de Paraíba do Sul – RJ deverá ser revisado em um prazo de 02 (dois) anos. 

Artigo 5º - Caberá ao Conselho Municipal de Educação, no âmbito de suas competências, resolver as questões suscitadas pela presente norma. 

Artigo 6º - Esta deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 
                                                                                                     CONCLUSÃO DO PLENÁRIO 

 
A presente Deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 
 

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 08 de dezembro de 2020. 
 
 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira 
Presidente do CME 

 
 

Sabrina de Carvalho Soares Albino                                             Neila Moreira dos Santos Bouzada 
 
 

Carlos Eduardo Magdalena Pereira                                                     Vinicio Dantas Vicentini 
   
                                                       Rafael Bahia Lima   



 

Palavra da Secretária  

Nos últimos anos em todo o nosso território brasileiro, iniciou uma intensa mobilização que contou com a participação de diversas entidades 

representativas dos diferentes segmentos da Educação Básica nas esferas federal, estadual e municipal, das universidades, escolas, instituições do 

terceiro setor, professores e especialistas em educação (brasileiros e estrangeiros) para uma análise minuciosa do que seria considerado 

fundamental como direitos de aprendizagens de todos os estudantes brasileiros. Após um longo processo democrático de construção e discussão, 

consultas públicas e contribuição de professores de todas as regiões do Brasil , foi homologada a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  

Sua elaboração está amparada legalmente no Artigo 210 da Constituição de 1988, no Artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, de 1996 e ainda, no Plano Nacional de Educação (PNE) Lei 13005 de 2014. 

Assim, a BNCC é um documento de caráter normativo cujo objetivo é garantir a qualidade da educação no País estabelecendo um patamar de 

aprendizagem e desenvolvimento a que todos os alunos têm direito.  Desta forma ela vem subsidiar e orientar a construção de currículos 

regionais, trazendo o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 

modalidades da Educação Básica, permitindo que a partir dela, sejam acrescidos especificidades de relevância local e regional.  

A rede municipal de ensino de Paraíba do Sul participou de cada etapa da elaboração da BNCC, foram enviadas sugestões para a construção das 

versões preliminares, contribuições nas consultas públicas e foi acompanhado todo processo até a homologação do documento final. 

A partir do documento final norteador da Base, a rede iniciou um processo de discussão e apropriação do documento participando do Dia D da 

BNCC nas unidades escolares, assim como foram promovidos palestras e encontros integrando a rede.  

Para a elaboração da orientação curricular do município,tendo como ponto de partida a BNCC, foram promovidos diversos encontros e grupos de 

estudo envolvendo coordenadores, diretores, pedagogos e professores de todas as etapas e modalidades .  Após a construção coletiva partindo de 

discussões em grupos de estudo, por área do conhecimento, ano de escolaridade, a versão preliminar foi apresentada a todos os professores da 

rede municipal que participaram da Consulta Pública para que os últimos apontamentos pudessem fundamentar a construção deste documento. 

O presente documento é fruto de um processo de debate sério, ético e responsável com diferentes atores do campo educacional da rede municipal 

tendo como princípio as metas e objetivos trazidos pela BNCC, sem desconsiderar a história local e as especificidades de nossa cidade e  de 

nossa região. Seu objetivo é ser instrumento de gestão pedagógica para que numa perspectiva inclusiva, de aprender e de se desenvolver, possa 

garantir a qualidade e a equidade do ensino de todos os estudantes da rede municipal de Paraíba do Sul.     

   Neila Moreira dos Santos Bouzada 



 

Composição do Grupo de profissionais responsáveis pelo estudo por ano de escolaridade dos anos iniciais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educação Infantil 

Creche 

Luciana Fernandes Saar 

Ana Cristina da Costa Freitas  

Pré escolar 

Dulcineia Rodrigues Afonso 

Roberta Silva Barros Elmôr 

Paula Braga de Mello  

1º ano de escolaridade 

Vera Lúcia Souza de Oliveira 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira  

Maria Estela da Silva Almeida Cerqueira  

2º ano de escolaridade 

Vilma Vicente da Silva Honorato 

Gilmara de Araujo  

Patrícia Ramos Salles 

 

 

3º ano de escolaridade 

Tânia Terezinha Canedo de Andrade 

Diovana Aparecida de oliveira Borges 

Sandreia Gonçalves Leal  

Priscila Mello dos Reis 

 

4º ano de escolaridade 

Jussara Vitorelli da Silva Oliveira 

Ana Maria Nascimento Santos de Oliveira 

Felisete das Graças Siqueira Martins 

 

5º ano de escolaridade 

Jane Aparecida Silva da Neiva Gonçalves 

Marlene Mendes de Castro Santos  

Márcia Rivello da Costa Guimarães  

 



Composição do Grupo de profissionais responsáveis pelo estudo por Componente Curricular  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Língua Portuguesa 

Walmir Fernandes Pereira 

 

Matemática 

Roberto Carlos de Souza Silva  

 

História 

Djanira Mendonça Ferreira de Oliveira 

Robison Zacharias Guimarães 

 

Geografia 

Cláudia de Jesus Lacerda Rodrigues  

Sabrina de Carvalho Soares Albino 

 

Ciências 

Cristyani Mendes de Sousa 

 

Inglês 

Tania Mara Lourenço 

 

Educação física 

Andreia Pereira Batista 

Denis Pereira Mendes 

 

Artes 

Alliana de Pádua Daud 

 



 

 

Introdução 

Resolução CNE/CP Nº 02, 22 de dezembro de 2017, que institui e orienta a implantação da BNCC, determina aos estados e municípios 

brasileiros que revejam seus currículos a luz do documento BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Assim, inicia-se o movimento de 

construção do documento no município de Paraíba do Sul, tendo como início do processo de construção com discussões nas unidades escolares, 

mobilização nacional (Dia D), mobilização municipal, reuniões com professores, encontros para realinhamento, consulta pública e assembléia 

final. A equipe técnica - pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Paraíba do Sul, em parceria com SEEDUC-RJ, participou de 

encontros formativos para implementação da base no município, (BNCC DOC-RJ Em Ação); foi dado início ao processo de capacitação dos 

docentes, da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, para elaboração e desenvolvimento do planejamento de acordo com a BNCC. 

A proposta é ampliar olhares e discussões acerca do fazer pedagógico, em todo o seu percurso desde o pensar a habilidade a ser desenvolvida até 

a avaliação da aprendizagem considerando a realidade do aluno. Para isto, o presente documento se faz na construção coletiva, dialogando com 

os docentes a fim de enriquecer e auxiliar as práticas incidindo em melhoras nos processos de formação dos alunos. 

Realidade Educacional do Município de Paraíba do Sul  

O município de Paraíba do Sul possui 29 (vinte e nove) unidades escolares, sendo 09 (nove) creches, 11 (onze) escolas com Educação 

Infantil e Ensino Fundamental I e 08 (oito) unidades com Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II. Quanto a localização, 06 (seis) escolas 

situam-se na zona rural. Ao todo, a rede municipal de Educação, possui 6.200 (seis mil e duzentos) alunos matriculados e 353 profissionais 

docentes. 

 A Gestão Municipal de Educação enseja oferecer uma Educação Integral, com vistas ao desenvolvimento humano, em suas variadas 

dimensões: física,cognitiva e psicossocial. É meta das políticas educacionais dos gestores públicos ofertar Educação com a garantia de acesso, 

permanência e qualidade, gerenciando aEducação de modo a oferecer  condições de desenvolvimento integral de potencialidades a todos os 

estudantes. Para que sejam dadas tais condições é necessário considerar os variados aspectos que envolvem o fazer pedagógico, tendo o currículo  

 



 

 

 

importante destaque. Desse modo, discutir e construir é um passo coletivo, com multiplicidade de vozes e de atores. Sendo o currículo a alma da 

escola, ou seja, documento vivo que deve conter e garantir caminhos a serem percorridos com segurança para este novo tempo em que vivemos,  

há que se pensar em encontros formativos com o corpo técnico e docentes para que se alcance maior compreensão e eficácia nos planejamentos e 

propostas de ensino para o desenvolvimento de habilidades e consequentemente de competências nos estudantes para que estes exerçam 

autonomia em sua vida cidadã. 

 Ao longo da Educação Básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o 

desenvolvimento de dez competências gerais, que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. 

 É imprescindível destacar que as competências gerais da Educação Básica, apresentadas a seguir, inter-relacionam-se e desdobram-se no 

tratamento didático proposto para as três etapas da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio), articulando-se na 

construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na formação de atitudes e valores, nos termos da LDB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETÊNCIAS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e 

explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise 

crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar 

soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas 

diversificadas da produção artístico-cultural. 

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem 

como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias 

e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética 

nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, 

resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem 

entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, 

com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.  

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e 

decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em 

âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.  

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo 

suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.  

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e 

aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 

culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.  

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com 

base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 



 

 

 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Conforme a LDB Nº 9394/96 entende-se que a Educação Especial deve ter caráter inclusivo sendo oferecida nas escolas regulares, com 

apoio especializado para efetiva integralização dos estudantes. A escola deve acolher todos os alunos oferecendo situações favoráveis a 

aprendizagem, respeitando o ritmo e as potencialidades de cada aluno.  

Propostas adequadas em que sejam adaptadas estratégias de ensino fazendo o uso de recursos diferenciados e técnicas para atendimento a 

todos os estudantes em suas especificidades são caminhos imprescindíveis a uma escola inclusiva e acolhedora de diferenças. Lembrando que a 

Educação especial, como modalidade, perpassa todas as etapas e as demais modalidades, não devendo ter menção solitária e deslocada nos 

documentos curriculares. Dessa forma, se garante a permanência com qualidade dos alunos valorizando as diferenças primando porigualdade de 

condições de aprendizagem. 

 

A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos 

humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à idéia 

de eqüidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da 

escola. (BRASIL, 2014, p.01) 

 

 A Educação Inclusiva como Política Pública deve garantir direitos e, sob essa perspectiva deve abarcar a todos, estudantes, familiares, 

corpo docente e funcionários. Assim, se pensa em capacitação e subsídios aos profissionais para que seja possível efetivar a proposta de educação 

inclusiva de modo adequado a todos. É importante a intersetorialidade para que seja possível implementar tal política pública. As ações devem 

ser coordenadas em parcerias para que os atendimentos de saúde, a acessibilidade arquitetônica, as ações no campo da Assistência Social sejam 

assegurados. 

 



  
 

ÁREA DO CONHECIMENTO – HISTÓRIA 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE HISTÓRIA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

  

 

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.                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

                                                                ENSINO FUNDAMENTAL – 6° Ano                                                   1°Bimestre 

COMPONENETE CURRICULAR -  LÍNGUA INGLESA 

  EIXO 
UNIDADE 

TEMÁTICA 
OBJEJTO DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES  

 

 

 

 

 

 

Oralidade: 

 

Práticas de 

compreensão e 

produção oral de 

língua inglesa, em 

diferentes contextos 

discursivos 

presenciais ou 

simulados, com 

repertório de falas 

diversas, incluída a 

fala do professor. 

 

 

 

 

Interação 

discursiva 

Construção de laços 

afetivos e convívio social 

 

 

(EF06LI01) Interagir em situações de intercâmbio oral, demonstrando iniciativa para 

utilizar a língua inglesa de forma contextualizada, fazendo uso dos Multiletramentos  

 

(EF06LI02) Coletar informações do grupo, perguntando e respondendo sobre a família, os 

amigos, a escola e a comunidade.participando de momentos de interação comunicativa 

dirigida (entre professor-estudante / duplas /grupos / turmas)  

  

Funções e usos da língua 

inglesa em sala de aula 

(Classroom language) 

(EF06LI03) Solicitar esclarecimentos em língua inglesa sobre o que não entendeu e o 

significado de palavras ou expressões desconhecidas. 

Compreensão Oral 

Estratégias de 

compreensão de textos 

orais: palavras cognatas e 

pistas do contexto 

discursivo / Pronúncia 

(variação linguística) 

(EF06LI04) Reconhecer, com o apoio de palavras cognatas e pistas do contexto 

discursivo, o assunto e as informações principais em textos orais sobre temas 

familiares. 

Produção oral 

Produção de textos orais, 

com a mediação do 

professor 

(EF06LI05) Aplicar os conhecimentos da língua inglesa para falar de si e de outras 

pessoas, explicitando informações pessoais e características relacionadas a gostos, 

preferências e rotinas. 

(EF06LI06) Planejar apresentação sobre a família, a comunidade e a escola, 

compartilhando-a oralmente com o grupo, de acordo com o repertório linguístico e 

cultural construído até o momento  

(EF06LI01.RJ) Reconhecer as diferentes formas de organização familiar e as 

características da comunidade intra e extra-escolar, observando os impactos de cada uma 

dessas dimensões para o cotidiano familiar de cada um.  



  
 

Conhecimentos 

linguísticos: Práticas 

de análise linguística 

para a reflexão sobre 

o funcionamento da 

língua inglesa, com 

base nos usos de 

linguagem trabalhados 

nos eixos Oralidade, 

Leitura, Escrita e 

Dimensão 

intercultural 

Estudo do léxico 
Construção de repertório 

lexical 

(EF06LI16) Construir repertório relativo às expressões usadas para o convívio social e o 

uso da língua inglesa em sala de aula 

(EF06LI17) Construir repertório lexical relativo a temas familiares (escola, família, rotina 

diária, atividades de lazer, esportes, entre outros)que favoreçam o compartilhamento de 

informações nas atividades orais.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

                                                                             ENSINO FUNDAMENTAL – 6° Ano                                                         2°Bimestre 

COMPONENETE CURRICULAR -  LÍNGUA INGLESA 

EIXO 
UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES  

 

 

Leitura: Práticas de leitura de 

textos diversos em língua 

inglesa (verbais, verbo-visuais, 

multimodais) presentes em 

diferentes suportes e esferas de 

circulação. Tais práticas 

envolvem articulação com os 

conhecimentos prévios dos 

alunos em língua materna e/ou 

outras línguas. 

 

 

Estratégias de leitura 

 

Hipóteses sobre a 

finalidade de um texto  

(EF06LI07) Formular hipóteses sobre a finalidade de um texto em língua 

inglesa, com base em sua estrutura, organização textual e pistas gráficas.  

 

 

 

 

Compreensão geral e 

específica: leitura rápida 

(skimming, scanning) 

(EF06LI08) Identificar o assunto de um texto, reconhecendo sua organização 

textual e palavras cognatas por meio da aplicação de conhecimentos prévios e 

da inferência de sentidos pelo contexto discursivo 

(EF06LI09)Localizar informações específicas em texto.  

 

Práticas de leitura e 

construção 

de repertório lexical 

 

Construção de repertório 

lexical e autonomia leitora  

 

EF06LI10) Conhecer a organização de um dicionário bilíngue (impresso e/ou 

on-line) para construir repertório lexical.  

(EF06LI11) Explorar ambientes virtuais e/ou aplicativos para construir 

repertório lexical na língua inglesa, de modo a potencializar a compreensão e a 

fruição de textos multimodais e de novos modos de construção de sentidos.  

Atitudes e disposições 

favoráveis do leitor 

Partilha de leitura, com 

mediação do professor  

 

(EF06LI12) Interessar-se pelo texto lido, compartilhando suas ideias sobre o 

que o texto informa/comunica. 

Escrita: Práticas de produção de 

textos em língua inglesa 

relacionados ao cotidiano dos 

alunos, em diferentes suportes e 

esferas de circulação. 

 

 

Estratégias de escrita: 

préescrita 

 

Planejamento do texto: 

brainstorming  

 

(EF06LI13) Listar ideias para a produção de textos, levando em conta o tema e 

o assunto, aprendendo a diferenciar essas duas instâncias.  

 

Planejamento do texto: 

organização de ideias 

(EF06LI14) Organizar ideias, selecionando-as em função da estrutura e do 

objetivo do texto, ou seja, considerar a estrutura textual, palavras conectivas nos 

parágrafos, ressaltando a estrutura da coerência e coesão, como também a 

leitura visual do mesmo, seja uma imagem, quando existir, a fim de facilitar a 

pré-escrita e a produção textual.  

 



  
 

Dimensão Intercultural: 

Reflexão sobre aspectos 

relativos à interação entre 

culturas (dos alunos e aquelas 

relacionadas a demais falantes 

de língua inglesa), de modo a 

favorecer o convívio, o 

respeito, a superação de 

conflitos e a valorização da 

diversidade entre os povos. 

 

A língua inglesa no 

mundo 

Países que têm a língua 

inglesa como materna e / 

ou oficial . 

 

(EF06LI24) Investigar o alcance da língua inglesa no mundo: como língua 

materna e/ou oficial (primeira ou segunda língua). 

(EF06LI02.RJ) Identificar as relações entre língua e aspectos econômicos e 

sociais.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

                                                                             ENSINO FUNDAMENTAL – 6° Ano                                                          3°Bimestre 

                                                              COMPONENETE CURRICULAR -  LÍNGUA INGLESA 

EIXO 
UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES  

 

 

Conhecimentos 

Linguisticos: Práticas 

de análise linguística 

para a reflexão sobre o 

funcionamento da 

língua inglesa, com 

base nos usos de 

linguagem trabalhados 

nos eixos Oralidade, 

Leitura, Escrita e 

Dimensão 

intercultural. 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo do léxico 

Construção de repertório 

lexical 

(EF06LI16) Construir repertório relativo às expressões usadas para o 

convívio social e o uso da língua inglesa em sala de aula 

(EF06LI17) Construir repertório lexical relativo a temas familiares (escola, 

família, rotina diária, atividades de lazer, esportes, entre outros)que 

favoreçam o compartilhamento de informações nas atividades orais.  

 

 

Pronúncia 

(EF06LI18) Reconhecer semelhanças e diferenças na pronúncia de palavras 

da língua inglesa e da língua materna e/ou outras línguas conhecidas, que 

poderão propiciar a percepção de  

diferentes variantes da língua lesa falados no mundo.  

 

Gramática 

Presente simples e contínuo 

(formas afirmativa, negativa e 

interrogativa) 

(EF06LI20) Utilizar o presente contínuo para descrever ações em progresso 

nas práticas de interação comunicativa.  

 

 

Dimensão 

Intercultural: Reflexão 

sobre aspectos 

relativos à interação 

entre culturas (dos 

alunos e aquelas 

relacionadas a demais 

falantes de língua 

inglesa), de modo a 

favorecer o convívio, 

o respeito, a superação 

de conflitos e a 

valorização da 

A língua inglesa no 

cotidiano da 

sociedade 

brasileira/comunidade 

Presença da língua inglesa no 

cotidiano.  

 

(EF06LI25) Identificar a presença da língua inglesa na sociedade 

brasileira/comunidade (palavras, expressões, suportes e esferas de circulação 

e consumo) e seu significado.  

 

 



  
 

diversidade entre os 

povos 
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                                                              COMPONENETE CURRICULAR -  LÍNGUA INGLESA 

EIXO 
UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES  

CONHECIMENTOS 

LINGUÍSTICOS – Práticas 

de análise linguística para a 

reflexão sobre o 

funcionamento da língua 

inglesa, com base nos usos de 

linguagem trabalhados nos 

eixos Oralidade, Leitura, 

Escrita e Dimensão 

intercultural. 

 

Gramática 

Imperativo 

(EF06LI21) Reconhecer o uso do imperativo em enunciados de 

atividades, comandos e instruções. 

 

Casogenitivo (‘s) 

(EF06LI22) Descrever relações por meio do uso de apóstrofo (’)  

+ s identificando o uso e a possível utilização em pequenas produções 

textuais.  

 

Adjetivospossessivos 
(EF06LI23) Empregar, de forma inteligível, os adjetivos possessivos.  



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCRITA – Práticas de 

produção de textos em língua 

inglesa relacionados ao 

cotidiano dos alunos, em 

diferentes suportes e esferas 

de circulação. Tais práticas 

envolvem a escrita mediada 

pelo professor ou colegas e 

articulada com os 

conhecimentos prévios dos 

alunos em língua materna 

e/ou outras línguas. 

Práticas de 
escrita 

 
 
 

 
 
 
 

Produção de textos escritos, em 

formatos diversos, com a 

mediação do professor 

EF06LI15) Produzir textos escritos em língua inglesa (histórias em 

quadrinhos, cartazes, chats, blogs, agendas, fotolegendas, entre outros), 

sobre si mesmo, sua família, seus amigos, gostos, preferências e rotinas, 

sua comunidade e seu contexto escolar. O contato com diversos gêneros 

auxilia na produção textual e nos estilos possíveis de produção.  

 

 

 

 

 

Dimensão Intercultural: 

Reflexão sobre aspectos 

relativos à interação entre 

culturas (dos alunos e aquelas 

relacionadas a demais falantes 

de língua inglesa), de modo a 

favorecer o convívio, o 

respeito, a superação de 

conflitos e a valorização da 

diversidade entre os povos 

A língua inglesa 

no cotidiano da 

sociedade 

brasileira/comunid

ade 

Presença da língua inglesa no 

cotidiano  

 

(EF06LI25) Identificar a presença da língua inglesa na sociedade 

brasileira/comunidade (palavras, expressões, suportes e esferas de 

circulação e consumo) e seu significado.  

(EF06LI26) Avaliar, problematizando elementos / produtos culturais de 

países de língua inglesa absorvidos pela Sociedade brasileira 

/comunidade.  
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                                                              COMPONENEE CURRICTULAR -  LÍNGUA INGLESA 

EIXO 
UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES  

 

 

 

 

ORALIDADE – Práticas 

de compreensão e 

produção oral de língua 

inglesa, em diferentes 

contextos discursivos 

presenciais ou simulados, 

com repertório de falas 

diversas, incluída a fala 

do professor. 

Interação 

discursiva 

Funções e uso da língua 

inglesa no cotidiano  

 

(EF07LI01) 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 (contexto lúdico mais descontraído) e em atividades 

mais formais como apresentação de trabalhos e realização de pesquisas 

 

Práticas investigativas 

(EF07LI02) Entrevistar os colegas para conhecer suas histórias de vida, 

recorrendo linguisticamente a repertório lexical relevante.  

 

Compreensão 

Oral 

Estratégias de compreensão 

de textos orais: 

conhecimentos prévios 

(EF07LI03) Mobilizar conhecimentos prévios para compreender texto oral. 

 

 

Estratégias de compreensão 

de textos orais e escritos de 

cunho descritivo ou 

narrativo.  

 

(EF07LI04) Identificar o contexto, a finalidade, o assunto e os interlocutores em 

textos orais presentes no cinema, na internet, na televisão, entre outros. 

 

Produção oral 
Produção de textos orais, 

com mediação do professor 

(EF07LI05) Compor, em língua inglesa, narrativas orais sobre fatos, 

acontecimentos e personalidades marcantes do passado ligados à comunidade 

escolar, do bairro, município, etc.  

 
 
 

LEITURA – Práticas de 

leitura de textos diversos 

em língua inglesa 

(verbais, verbo-visuais, 

multimodais) presentes 

em diferentes suportes e 

esferas de circulação. 

Tais práticas envolvem 

articulação com os 

conhecimentos prévios 

dos alunos em língua 

Estratégias de 

leitura 

Compreensão geral e 

específica: leitura rápida 

(skimming, scanning) 

(EF07LI06) 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, bem como palavras cognatas.  

(EF07LI07) Identificar a(s) informação(ões)-chave de partes de um texto em 

língua inglesa (parágrafos).  

 

Atitudes e 

disposições 

favoráveis do 

leitor 

Partilha de leitura 

(EF07LI11) Participar de troca de opiniões e informações sobre textos lidos na 

sala de aula ou em outros ambientes, aprendendo a diferenciar fatos e opiniões 

contidos nos textos e posicionando-se criticamente em relação aos mesmos.  
 



  
 

materna e/ou outras 

línguas. 

DIMENSÃO 

INTERCULTURAL – 

Reflexão sobre aspectos 

relativos à interação entre 

culturas 

Comunicação 

intercultural 
Variação linguística 

(EF07LI22) Explorar modos de falar em língua inglesa, refutando preconceitos e 

reconhecendo a variação linguística como fenômeno natural das línguas.  

EF07LI23) Reconhecer a variação linguística como manifestação de formas de 

pensar e expressar o mundo, aprendendo a valorizar as diferenças   
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                                                              COMPONENETE CURRICULAR -  LÍNGUA INGLESA 

EIXO 
UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES  

 

 

 

 

ORALIDADE – Práticas 

de compreensão e 

produção oral de língua 

inglesa, em diferentes 

contextos discursivos 

presenciais ou simulados, 

com repertório de falas 

diversas, incluída a fala 

do professor. 

Interação 

discursiva 

Funções e uso da língua 

inglesa no cotidiano  

 

(EF07LI01) 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 (contexto lúdico mais descontraído) e em atividades 

mais formais como apresentação de trabalhos e realização de pesquisas 

 

Práticas investigativas 

(EF07LI02) Entrevistar os colegas para conhecer suas histórias de vida, 

recorrendo linguisticamente a repertório lexical relevante.  

 

Compreensão 

Oral 

Estratégias de compreensão 

de textos orais: 

conhecimentos prévios 

(EF07LI03) Mobilizar conhecimentos prévios para compreender texto oral. 

 

 

Estratégias de compreensão 

de textos orais e escritos de 

cunho descritivo ou 

narrativo.  

 

(EF07LI04) Identificar o contexto, a finalidade, o assunto e os interlocutores em 

textos orais presentes no cinema, na internet, na televisão, entre outros. 

 



  
 

Produção oral 
Produção de textos orais, 

com mediação do professor 

(EF07LI05) Compor, em língua inglesa, narrativas orais sobre fatos, 

acontecimentos e personalidades marcantes do passado ligados à comunidade 

escolar, do bairro, município, etc.  

 
 
 

LEITURA – Práticas de 

leitura de textos diversos 

em língua inglesa 

(verbais, verbo-visuais, 

multimodais) presentes 

em diferentes suportes e 

esferas de circulação. 

Tais práticas envolvem 

articulação com os 

conhecimentos prévios 

dos alunos em língua 

materna e/ou outras 

línguas. 

 

 

 

 

Estratégias de 

leitura 

Compreensão geral e 

específica: leitura rápida 

(skimming, scanning) 

(EF07LI06) 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, bem como palavras cognatas.  

(EF07LI07) Identificar a(s) informação(ões)-chave de partes de um texto em 

língua inglesa (parágrafos).  

Construção do sentido 

global do texto 

(EF07LI08) Relacionar as partes de um texto (parágrafos) para construir seu 

sentido global. 

Práticas de 

leitura e pesquisa 

Objetivos de leitura 
(EF07LI09) Selecionar, em um texto, a informação desejada como objetivo de 

leitura. 

Leitura de textos digitais 

para estudo 

(EF07LI10) Escolher, em ambientes virtuais, textos em língua inglesa, de fontes 

confiáveis, para estudos/pesquisas escolares. 

Atitudes e 

disposições 

favoráveis do 

leitor 

Partilha de leitura 

(EF07LI11) Participar de troca de opiniões e informações sobre textos lidos na 

sala de aula ou em outros ambientes, aprendendo a diferenciar fatos e opiniões 

contidos nos textos e posicionando-se criticamente em relação aos mesmos.  
 

DIMENSÃO 

INTERCULTURAL – 

Reflexão sobre aspectos 

relativos à interação entre 

culturas 

Comunicação 

intercultural 
Variação linguística 

(EF07LI22) Explorar modos de falar em língua inglesa, refutando preconceitos e 

reconhecendo a variação linguística como fenômeno natural das línguas.  

EF07LI23) Reconhecer a variação linguística como manifestação de formas de 

pensar e expressar o mundo, aprendendo a valorizar as diferenças. 
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                                                              COMPONENETE CURRICULAR -  LÍNGUA INGLESA 

EIXO 
UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES  

ESCRITA – Práticas de 

produção de textos em 

língua inglesa 

relacionados ao cotidiano 

dosalunos, presentes em 

diferentes suportes e 

esferas de circulação. 

Tais práticas envolvem a 

escrita 

mediada pelo professor 

ou colegas e articulada 

com os conhecimentos 

prévios dos alunos 

emlíngua materna e/ou 

outras línguas. 

 

Estratégias de 

escrita: pré-

escrita e 

escrita 

Pré-escrita: planejamento 

de produção escrita, com 

mediação do professor 

(EF07LI12) Planejar a escrita de textos em função do contexto (público, 

finalidade, layout e suporte). 

 

Escrita: organização em 

parágrafos ou tópicos, com 

mediação do professor 

(EF07LI13) 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. 

Práticas de 

escrita 

Produção de textos 

escritos, em formatos 

diversos, com mediação do 

professor 

 

(EF07LI14) Produzir textos diversos sobre fatos, acontecimentos e personalidades 

do passado (linha do tempo/timelines, biografias, verbetes de enciclopédias, 

blogues, entre outros). 

 

CONHECIMENTOS 

LINGUÍSTICOS – 

Práticas de análise 

linguística para a 

reflexão sobre 

o funcionamento da 

língua inglesa, com base 

nos usos de linguagem 

trabalhados nos eixos 

Oralidade, Leitura, 

Escrita e Dimensão 

intercultural 

 

 

 

Estudo do léxico 

Construção de repertório 

lexical 

(EF07LI15) Construir repertório lexical relativo a verbos regulares e irregulares 

(formas nopassado), preposições de tempo (in, on, at) e conectores (and, but, 

because, then, so, before, after, entre outros). 

 

Pronúncia 
 

(EF07LI16) Reconhecer a pronúncia de verbos regulares no passado (-ed). 

Polissemia 
(EF07LI17) Explorar o caráter polissêmico de palavras de acordo com o contexto 

de uso. 

Gramática 

Passado simples e contínuo 

(formas afirmativa, 

negativa e interrogativa) 

(EF07LI18) Utilizar o passado simples e o passado contínuo para produzir textos 

orais eescritos, mostrando relações de sequência e causalidade. 



  
 

DIMENSÃO 

INTERCULTURAL – 

Reflexão sobre aspectos 

relativos à interação entre 

culturas 

(dos alunos e aquelas 

relacionadas a demais 

falantes de língua 

inglesa), de modo a 

favorecer o 

convívio, o respeito, a 

superação de conflitos e a 

valorização da 

diversidade entre os 

povos. 

A língua inglesa 

no mundo 

A língua inglesa como 

língua global na sociedade 

contemporânea 

(EF07LI21) Analisar o alcance da língua inglesa e os seus contextos de uso no 

mundoglobalizado. 

(EF07LI01.RJ) Observar as dinâmicas culturais no processo de globalização e a 

presença desses fatores em sua comunidade / município, relacionando-os a 

impactos socioeconômicos.  

 

 

Comunicação 

intercultural 
Variação linguística 

(EF07LI22) Explorar modos de falar em língua inglesa, refutando preconceitos e 

reconhecendo a variação linguística como fenômeno natural das línguas.  

(EF07LI23) Reconhecer a variação linguística como manifestação de formas de 

pensar e expressar o mundo, aprendendo a valorizar as diferenças. 
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                                                              COMPONENETE CURRICULAR -  LÍNGUA INGLESA 

EIXO 
UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENT

O 

HABILIDADES  

ESCRITA – Práticas de 

produção de textos em 

língua inglesa relacionados 

ao cotidiano dosalunos, 

presentes em diferentes 

suportes e esferas de 

circulação. Tais práticas 

envolvem a escrita 

 

Estratégias de 

escrita: pré-

escrita e 

escrita 

Pré-escrita: planejamento 

de produção escrita, com 

mediação do professor 

(EF07LI12) Planejar a escrita de textos em função do contexto (público, 

finalidade, layout e suporte). 

 

Escrita: organização em 

parágrafos ou tópicos, 

com mediação do 

professor 

(EF07LI13) 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. 



  
 

mediada pelo professor ou 

colegas e articulada com os 

conhecimentos prévios dos 

alunos emlíngua materna 

e/ou outras línguas. 

Práticas de 

escrita 

Produção de textos 

escritos, em formatos 

diversos, com mediação 

do professor 

(EF07LI14) Produzir textos diversos sobre fatos, acontecimentos e personalidades 

do passado (linha do tempo/timelines, biografias, verbetes de enciclopédias, 

blogues, entre outros). 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS 

LINGUÍSTICOS – 

Práticas de análise 

linguística para a reflexão 

sobre 

o funcionamento da língua 

inglesa, com base nos usos 

de linguagem trabalhados 

nos eixos 

Oralidade, Leitura, Escrita 

e Dimensão intercultural 

 

 

 

Estudo do léxico 

Construção de repertório 

lexical 

(EF07LI15) Construir repertório lexical relativo a verbos regulares e irregulares 

(formas nopassado), preposições de tempo (in, on, at) e conectores (and, but, 

because, then, so, before, after, entre outros). 

 

Pronúncia (EF07LI16) Reconhecer a pronúncia de verbos regulares no passado (-ed). 

Polissemia 
(EF07LI17) Explorar o caráter polissêmico de palavras de acordo com o contexto 

de uso. 

 

 

 

 

 

Gramática 

Passado simples e 

contínuo (formas 

afirmativa, negativa e 

interrogativa) 

(EF07LI18) Utilizar o passado simples e o passado contínuo para produzir textos 

orais eescritos, mostrando relações de sequência e causalidade. 

Pronomes do caso reto e 

do caso oblíquo 

(EF07LI19) Discriminar sujeito de objeto utilizando pronomes a eles 

relacionados. 

 

Verbo modal 

can(presente e passado) 

(EF07LI20) Empregar, de forma inteligível, o verbo modal canpara descrever 

habilidades (no presente e no passado). 

 

DIMENSÃO 

INTERCULTURAL – 

Reflexão sobre aspectos 

relativos à interação entre 

culturas 

(dos alunos e aquelas 

A língua inglesa 

no mundo 

A língua inglesa como 

língua global na 

sociedade contemporânea 

(EF07LI21) Analisar o alcance da língua inglesa e os seus contextos de uso no 

mundoglobalizado. 

(EF07LI01.RJ) Observar as dinâmicas culturais no processo de globalização e a 

presença desses fatores em sua comunidade / município, relacionando-os a 

impactos socioeconômicos.  

 

 



  
 

relacionadas a demais 

falantes de língua inglesa), 

de modo a favorecer o 

convívio, o respeito, a 

superação de conflitos e a 

valorização da diversidade 

entre os povos. 

Comunicação 

intercultural 
Variação linguística 

(EF07LI22) Explorar modos de falar em língua inglesa, refutando preconceitos e 

reconhecendo a variação linguística como fenômeno natural das línguas.  

EF07LI23) Reconhecer a variação linguística como manifestação de formas de 

pensar e expressar o mundo, aprendendo a valorizar as diferenças. 
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EIXO 
UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES  

ORALIDADE – Práticas 

de compreensão e 

produção oral de língua 

inglesa, em 

diferentescontextos 

discursivos presenciais ou 

simulados, com repertório 

de falas diversas, incluída 

a falado professor. 

Interação 

discursiva 

Negociação de sentidos 

(mal-entendidos no uso da 

língua inglesa e conflito de 

opiniões) 

(EF08LI01) Fazer uso da língua inglesa para resolver mal-entendidos, emitir 

opiniões e esclarecerinformações por meio de paráfrases ou justificativas. 

 

Compreensão 

oral 

Compreensão de textos 

orais, multimodais, de 

cunho 

informativo/jornalístico 

(EF08LI03) Construir o sentido global de textos orais, relacionando suas partes, 

o assuntoprincipal e informações relevantes. 

LEITURA – Práticas de 

leitura de textos diversos 

em língua inglesa (verbais, 

verbo-visuais, 

(multimodais) presentes 

em diferentes suportes e 

esferas de circulação. Tais 

práticas 

envolvemarticulação com 

os conhecimentos prévios 

dos alunos em língua 

materna e/ou outras 

línguas, 

especialmente a língua 

inglesa. 

Estratégias de 

leitura 

Construção de sentidos por 

meio de inferênciase 

reconhecimento de 

implícitos 

(EF08LI05) Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito 

no texto para construção de sentidos 

 

Avaliação dos 

textos lidos 
Reflexão pós-leitura 

(EF08LI08) Analisar, criticamente, o conteúdo de textos, comparando diferentes 

perspectivas apresentadas sobre um mesmo assunto. 

 

CONHECIMENTOS 

LINGUÍSTICOS – 
Estudo do léxico 

Construção de repertório 

lexical 

(EF08LI12) Construir repertório lexical relativo a planos, previsões e 

expectativas para o futuro 

 



  
 

Práticas de análise 

linguística para a reflexão 

sobreo funcionamento da 

língua inglesa, com base 

nos usos de linguagem 

trabalhados nos 

eixosOralidade, Leitura, 

Escrita e Dimensão 

intercultural. 

Formação de palavras: 

prefixos e sufixos 

(EF08LI13) Reconhecer sufixos e prefixos comuns utilizados na formação de 

palavras emlíngua inglesa. 

Gramática 

Verbos para indicar o futuro 
(EF08LI14) Utilizar formas verbais do futuro para descrever planos e 

expectativas e fazerprevisões. 

Pronomes relativos 
(EF08LI17) Empregar, de modo inteligível, os pronomes relativos (who, which, 

that, whose) para construir períodos compostos por subordinação. 

 

 
 
 
 

                                                                         ENSINO FUNDAMENTAL – 8ºAno                                                              2°Bimestre 

                                                              COMPONENETE CURRICULAR -  LÍNGUA INGLESA 

EIXO UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES  

ORALIDADE – Práticas 

de compreensão e 

produção oral de língua 

inglesa, em 

diferentescontextos 

discursivos presenciais ou 

simulados, com repertório 

de falas diversas, incluída 

a falado professor. 

 

Interação 

discursiva 

Negociação de sentidos (mal-

entendidos no uso da língua 

inglesa e conflito de opiniões) 

(EF08LI01) Fazer uso da língua inglesa para resolver mal-entendidos, emitir opiniões e 

esclarecer informações por meio de paráfrases ou justificativas. 

 

Compreensão 

oral 

Compreensão de textos orais, 

multimodais, de cunho 

informativo/jornalístico 

(EF08LI03) Construir o sentido global de textos orais, relacionando suas partes, o 

assuntoprincipal e informações relevantes. 

LEITURA – Práticas de 

leitura de textos diversos 

em língua inglesa (verbais, 

verbo-visuais, 

Estratégias de 

leitura 

Construção de sentidos por 

meio de inferências e 

reconhecimento de implícitos 
(EF08LI05) Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito no 

texto para construção de sentidos 

 



  
 

(multimodais) presentes 

em diferentes suportes e 

esferas de circulação. Tais 

práticas 

envolvemarticulação com 

os conhecimentos prévios 

dos alunos em língua 

materna e/ou outras 

línguas,especialmente a 

língua inglesa. 

Avaliação dos 

textos lidos 
Reflexão pós-leitura 

(EF08LI08) Analisar, criticamente, o conteúdo de textos, comparando diferentes 

perspectivas apresentadas sobre um mesmo assunto. 

 

CONHECIMENTOS 

LINGUÍSTICOS – 

Práticas de análise 

linguística para a reflexão 

sobreo funcionamento da 

língua inglesa, com base 

nos usos de linguagem 

trabalhados nos 

eixosOralidade, Leitura, 

Escrita e Dimensão 

intercultural. 

Estudo do léxico 

Construção de repertório 

lexical 

(EF08LI12) Construir repertório lexical relativo a planos, previsões e expectativas para 

o futuro 

 

Formação de palavras: 

prefixos e sufixos 

(EF08LI13) Reconhecer sufixos e prefixos comuns utilizados na formação de palavras 

emlíngua inglesa. 

Gramática 

Verbos para indicar o futuro 
(EF08LI14) Utilizar formas verbais do futuro para descrever planos e expectativas e 

fazerprevisões. 

Comparativos e superlativos 
(EF08LI15) Utilizar, de modo inteligível, as formas comparativas e superlativas de 

adjetivospara comparar qualidades e quantidades. 

 

Quantificadores (EF08LI16) Utilizar, de modo inteligível, corretamente, some,any, many, much. 

 

Pronomes relativos 
(EF08LI17) Empregar, de modo inteligível, os pronomes relativos (who, which, that, 

whose) para construir períodos compostos por subordinação. 
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                                                              COMPONENETE CURRICULAR -  LÍNGUA INGLESA 

EIXO 
UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

 



  
 

 

 

 

 

ORALIDADE – Práticas de 

compreensão e produção oral 

de língua inglesa, em 

diferentes contextos 

discursivos presenciais ou 

simulados, com repertório de 

falas diversas, incluída a fala 

do professor. 

 

Interação 

discursiva 

Negociação de sentidos 

(mal-entendidos no uso da 

língua inglesa e conflito de 

opiniões) 

(EF08LI01) Fazer uso da língua inglesa para resolver mal-entendidos, emitir opiniões e 

esclarecer informações por meio de paráfrases ou justificativas. 

 

Usos de recursos 

linguísticos e 

paralinguísticos no 

intercâmbio oral 

(EF08LI02) Explorar o uso de recursos linguísticos (frases incompletas, hesitações, entre 

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

interação oral. 

Compreensão 

oral 

Compreensão de textos 

orais, multimodais, de 

cunho 

informativo/jornalístico 

(EF08LI03) Construir o sentido global de textos orais, relacionando suas partes, o assunto 

principal e informações relevantes. 

Produção oral 
Produção de textos orais 

com autonomia 

(EF08LI04) Utilizar recursos e repertório linguísticos apropriados para 

informar/comunicar/falardo futuro: planos, previsões, possibilidades e probabilidades. 

 

LEITURA – Práticas de 

leitura de textos diversos em 

língua inglesa (verbais, verbo-

visuais, (multimodais) 

presentes em diferentes 

suportes e esferas de 

circulação. Tais práticas 

envolvem articulação com os 

conhecimentos prévios dos 

alunos em língua materna e/ou 

outras línguas, especialmente 

a língua inglesa. 

Estratégias de 

leitura 

Construção de sentidos por 

meio de inferências e 

reconhecimento de 

implícitos 

(EF08LI05) Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito no texto 

para construção de sentidos 

 

Práticas de 

leitura e fruição 

Leitura de textos de cunho 

artístico/literário 

(EF08LI06) Apreciar textos narrativos em língua inglesa (contos, romances, entre outros, 

emversão original ou simplificada), como forma de valorizar o patrimônio cultural 

produzido emlíngua inglesa. 

(EF08LI07) Explorar ambientes virtuais e/ou aplicativos para acessar e usufruir do 

patrimônioartístico literário em língua inglesa. 

 

Avaliação dos 

textos lidos 
Reflexão pós-leitura 

(EF08LI08) Analisar, criticamente, o conteúdo de textos, comparando diferentes 

perspectivas apresentadas sobre um mesmo assunto. 

 

ESCRITA – Práticas de 

produção de textos em língua 

inglesa relacionados ao 

cotidiano dosalunos, presentes 

em diferentes suportes e 

esferas de circulação. Tais 

práticas envolvem a escrita 

Estratégias de 

escrita: escrita e 

pós-escrita 

Revisão de textos com a 

mediação do professor 

(EF08LI09) 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). 

(EF08LI10) Reconstruir o texto, com cortes, acréscimos, reformulações e correções, para 

aprimoramento, edição e publicação final. 

 

Práticas de 

escrita 

Produção de textos 

escritos com mediação do 

(EF08LI11) Produzir textos (comentários em fóruns, relatos pessoais, mensagens 

instantâneas,tweets, reportagens, histórias de ficção, blogues, entre outros), com o uso de 



  
 

mediada pelo professor ou 

colegas e articulada com os 

conhecimentos prévios dos 

alunos em 

língua materna e/ou outras 

línguas, especialmente a 

língua inglesa. 

professor/colegas estratégias deescrita (planejamento, produção de rascunho, revisão e edição final), 

apontando sonhos eprojetos para o futuro (pessoal, da família, da comunidade ou do 

planeta). 

  

 

DIMENSÃO 

INTERCULTURAL – 

Reflexão sobre aspectos 

relativos à interação entre 

culturas (dos alunos e aquelas 

relacionadas a demais falantes 

de língua inglesa), de modo a 

favorecer o convívio, o 

respeito, a superação de 

conflitos e a valorização da 

diversidade entre os povos. 

Manifestações 

culturais 

Construção de repertório 

artístico-cultural 

(EF08LI18) 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. 

 

Comunicação 

intercultural 

Impacto de aspectos 

culturais na comunicação 

(EF08LI19) Investigar de que forma expressões, gestos e comportamentos são 

interpretadosem função de aspectos culturais. 

(EF08LI20) Examinar fatores que podem impedir o entendimento entre pessoas de 

culturasdiferentes que falam a língua inglesa. 
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                                                              COMPONENETE CURRICULAR -  LÍNGUA INGLESA 

EIXO 
UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

 

 

 

 

 

ORALIDADE – Práticas de 

compreensão e produção oral 

de língua inglesa, em 

diferentes contextos 

 

Interação 

discursiva 

Negociação de sentidos 

(mal-entendidos no uso da 

língua inglesa e conflito de 

opiniões) 

(EF08LI01) Fazer uso da língua inglesa para resolver mal-entendidos, emitir opiniões e 

esclarecer informações por meio de paráfrases ou justificativas. 

 

Usos de recursos 

linguísticos e 

paralinguísticos no 

intercâmbio oral 

(EF08LI02) Explorar o uso de recursos linguísticos (frases incompletas, hesitações, entre 

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

interação oral. 



  
 

discursivos presenciais ou 

simulados, com repertório de 

falas diversas, incluída a fala 

do professor. 

Compreensão 

oral 

Compreensão de textos 

orais, multimodais, de 

cunho 

informativo/jornalístico 

(EF08LI03) Construir o sentido global de textos orais, relacionando suas partes, o assunto 

principal e informações relevantes. 

Produção oral 
Produção de textos orais 

com autonomia 

(EF08LI04) Utilizar recursos e repertório linguísticos apropriados para 

informar/comunicar/falardo futuro: planos, previsões, possibilidades e probabilidades. 

 

LEITURA – Práticas de 

leitura de textos diversos em 

língua inglesa (verbais, verbo-

visuais, (multimodais) 

presentes em diferentes 

suportes e esferas de 

circulação. Tais práticas 

envolvem articulação com os 

conhecimentos prévios dos 

alunos em língua materna e/ou 

outras línguas, especialmente 

a língua inglesa. 

Estratégias de 

leitura 

Construção de sentidos por 

meio de inferências e 

reconhecimento de 

implícitos 

(EF08LI05) Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito no texto 

para construção de sentidos 

 

Práticas de 

leitura e fruição 

Leitura de textos de cunho 

artístico/literário 

(EF08LI06) Apreciar textos narrativos em língua inglesa (contos, romances, entre outros, 

emversão original ou simplificada), como forma de valorizar o patrimônio cultural 

produzido emlíngua inglesa. 

(EF08LI07) Explorar ambientes virtuais e/ou aplicativos para acessar e usufruir do 

patrimônioartístico literário em língua inglesa. 

 

Avaliação dos 

textos lidos 
Reflexão pós-leitura 

(EF08LI08) Analisar, criticamente, o conteúdo de textos, comparando diferentes 

perspectivas apresentadas sobre um mesmo assunto. 

 

ESCRITA – Práticas de 

produção de textos em língua 

inglesa relacionados ao 

cotidiano dos alunos, 

presentes em diferentes 

suportes e esferas de 

circulação. Tais práticas 

envolvem a escrita 

mediada pelo professor ou 

colegas e articulada com os 

conhecimentos prévios dos 

alunos em 

língua materna e/ou outras 

línguas, especialmente a 

língua inglesa. 

Estratégias de 

escrita: escrita e 

pós-escrita 

Revisão de textos com a 

mediação do professor 

(EF08LI09) 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). 

(EF08LI10) Reconstruir o texto, com cortes, acréscimos, reformulações e correções, para 

aprimoramento, edição e publicação final. 

 

Práticas de 

escrita 

Produção de textos 

escritos com mediação do 

professor/colegas 

(EF08LI11) Produzir textos (comentários em fóruns, relatos pessoais, mensagens 

instantâneas,tweets, reportagens, histórias de ficção, blogues, entre outros), com o uso de 

estratégias deescrita (planejamento, produção de rascunho, revisão e edição final), 

apontando sonhos eprojetos para o futuro (pessoal, da família, da comunidade ou do 

planeta). 



  
 

DIMENSÃO 

INTERCULTURAL – 

Reflexão sobre aspectos 

relativos à interação entre 

culturas (dos alunos e aquelas 

relacionadas a demais falantes 

de língua inglesa), de modo a 

favorecer o convívio, o 

respeito, a superação de 

conflitos e a valorização da 

diversidade entre os povos. 

Manifestações 

culturais 

Construção de repertório 

artístico-cultural 

(EF08LI18) 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. 

 

Comunicação 

intercultural 

Impacto de aspectos 

culturais na comunicação 

(EF08LI19) Investigar de que forma expressões, gestos e comportamentos são 

interpretadosem função de aspectos culturais. 

(EF08LI20) Examinar fatores que podem impedir o entendimento entre pessoas de 

culturasdiferentes que falam a língua inglesa. 
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                                                              COMPONENETE CURRICULAR -  LÍNGUA INGLESA 

EIXO 
UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES  

LEITURA – Práticas de 

leitura de textos diversos em 

língua inglesa (verbais, verbo-

visuais, (multimodais) 

presentes em diferentes 

suportes e esferas de 

circulação. Tais práticas 

envolvem articulação com os 

conhecimentos prévios dos 

alunos em língua materna e/ou 

outras línguas, especialmente 

a língua inglesa. 

Estratégias de 

leitura 

Recursos de persuasão 

(EF09LI05) 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 

 

Recursos de argumentação 
(EF09LI06) Distinguir fatos de opiniões em textos argumentativos da esfera jornalística. 

(EF09LI07) Identificar argumentos principais e as evidências/exemplos que os sustentam 

 

Práticas de 

leitura e novas 

tecnologias 

Informações em ambientes 

virtuais 

(EF09LI08) Explorar ambientes virtuais de informação e socialização, analisando a 

qualidade ea validade das informações veiculadas 

 

Avaliação dos 

textos lidos 
Reflexão pós-leitura 

(EF09LI09) Compartilhar, com os colegas, a leitura dos textos escritos pelo grupo, 

valorizandoos diferentes pontos de vista defendidos, com ética e respeito. 

 



  
 

CONHECIMENTOS 

LINGUÍSTICOS – Práticas de 

análise linguística para a 

reflexão sobre 

o funcionamento da língua 

inglesa, com base nos usos de 

linguagem trabalhados nos 

eixos 

Oralidade, Leitura, Escrita e 

Dimensão intercultural. 

 

 

 

 

Estudo do léxico 

Usos de linguagem em meio 

digital: “internetês” 

(EF09LI13) Reconhecer, nos novos gêneros digitais (blogues, mensagens instantâneas, 

tweets,entre outros), novas formas de escrita (abreviação de palavras, palavras com 

combinação deletras e números, pictogramas, símbolos gráficos, entre outros) na 

constituição das mensagens 

 

Conectores (linkingwords) 

(EF09LI14) Utilizar conectores indicadores de adição, condição, oposição, contraste, 

conclusãoe síntese como auxiliares na construção da argumentação e intencionalidade 

discursiva. 

 

 

Gramática 

Orações condicionais (tipos 

1 e 2) 

(EF09LI15) Empregar, de modo inteligível, as formas verbais em orações condicionais 

dos tipos1 e 2 (If-clauses). 

Verbosmodais: should, 

must, have to, may e 

might 

(EF09LI16) Empregar, de modo inteligível, os verbos should, must, haveto, maye 

mightparaindicar recomendação, necessidade ou obrigação e probabilidade 

 

DIMENSÃO 

INTERCULTURAL – 

Reflexão sobre aspectos 

relativos à interação entre 

culturas (dos alunos e aquelas 

relacionadas a demais falantes 

de língua inglesa), de modo a 

favorecer o convívio, o 

respeito, a superação de 

conflitos e a valorização da 

diversidade entre os povos. 

A língua inglesa 

no mundo 

Expansão da língua inglesa: 

contexto histórico 

(EF09LI17) Debater sobre a expansão da língua inglesa pelo mundo, em função do 

processode colonização nas Américas, África, Ásia e Oceania. 
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                                                              COMPONENETE CURRICULAR -  LÍNGUA INGLESA 

EIXO 
UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

 

LEITURA – Práticas de 

leitura de textos diversos em 

língua inglesa (verbais, verbo-

visuais, (multimodais) 

presentes em diferentes 

suportes e esferas de 

circulação. Tais práticas 

envolvem articulação com os 

conhecimentos prévios dos 

alunos em língua materna e/ou 

outras línguas, especialmente 

a língua inglesa. 

Estratégias de 

leitura 

Recursos de persuasão 

(EF09LI05) 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 

 

Recursos de argumentação 
(EF09LI06) Distinguir fatos de opiniões em textos argumentativos da esfera jornalística. 

(EF09LI07) Identificar argumentos principais e as evidências/exemplos que os sustentam 

 

Práticas de 

leitura e novas 

tecnologias 

Informações em ambientes 

virtuais 

(EF09LI08) Explorar ambientes virtuais de informação e socialização, analisando a 

qualidade ea validade das informações veiculadas 

 

Avaliação dos 

textos lidos 
Reflexão pós-leitura 

(EF09LI09) Compartilhar, com os colegas, a leitura dos textos escritos pelo grupo, 

valorizandoos diferentes pontos de vista defendidos, com ética e respeito. 

 

CONHECIMENTOS 

LINGUÍSTICOS – Práticas de 

análise linguística para a 

reflexão sobre 

o funcionamento da língua 

inglesa, com base nos usos de 

linguagem trabalhados nos 

eixos 

Oralidade, Leitura, Escrita e 

Dimensão intercultural. 

 

 

 

 

Estudo do léxico 

Usos de linguagem em meio 

digital: “internetês” 

(EF09LI13) Reconhecer, nos novos gêneros digitais (blogues, mensagens instantâneas, 

tweets,entre outros), novas formas de escrita (abreviação de palavras, palavras com 

combinação deletras e números, pictogramas, símbolos gráficos, entre outros) na 

constituição das mensagens 

 

Conectores (linkingwords) 

(EF09LI14) Utilizar conectores indicadores de adição, condição, oposição, contraste, 

conclusãoe síntese como auxiliares na construção da argumentação e intencionalidade 

discursiva. 

 

 

Gramática 

Orações condicionais (tipos 

1 e 2) 

(EF09LI15) Empregar, de modo inteligível, as formas verbais em orações condicionais 

dos tipos1 e 2 (If-clauses). 

Verbosmodais: should, 

must, have to, may e 

might 

(EF09LI16) Empregar, de modo inteligível, os verbos should, must, haveto, maye 

mightparaindicar recomendação, necessidade ou obrigação e probabilidade 

 

DIMENSÃO 

INTERCULTURAL – 

Reflexão sobre aspectos 

relativos à interação entre 

A língua inglesa 

no mundo 

Expansão da língua inglesa: 

contexto histórico 

(EF09LI17) Debater sobre a expansão da língua inglesa pelo mundo, em função do 

processode colonização nas Américas, África, Ásia e Oceania. 

 



  
 

culturas (dos alunos e aquelas 

relacionadas a demais falantes 

de língua inglesa), de modo a 

favorecer o convívio, o 

respeito, a superação de 

conflitos e a valorização da 

diversidade entre os povos. 
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                                                              COMPONENETE CURRICULAR -  LÍNGUA INGLESA 

EIXO 
UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

 

ORALIDADE – Práticas de 

compreensão e produção oral 

de língua inglesa, em 

diferentes 

contextos discursivos 

presenciais ou simulados, com 

repertório de falas diversas, 

incluída a fala 

do professor. 

Interação 

discursiva 

Funções e usos da língua 

inglesa: persuasão 

(EF09LI01) 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. 

 

 

Compreensão 

oral 

Compreensão de textos orais, 

multimodais, de 

cunho argumentativo 

(EF09LI02) Compilar as ideias-chave de textos por meio de tomada de notas. 

(EF09LI03) Analisar posicionamentos defendidos e refutados em textos orais sobre 

temas deinteresse social e coletivo. 

 

Produção oral 
Produção de textos orais com 

autonomia 

(EF09LI04) 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 

oralaos objetivos de comunicação e ao contexto. 

 

ESCRITA – Práticas de 

produção de textos em língua 

inglesa relacionados ao 

cotidiano dos 

alunos, presentes em 

diferentes suportes e esferas 

 

 

 

 

 

Estratégias de 

Escrita: construção da 

argumentação 

(EF09LI10)Propor potenciais argumentos para expor e defender ponto de vista em 

textoescrito, refletindo sobre o tema proposto e pesquisando dados, evidências e 

exemplos parasustentar os argumentos, organizando-os em sequência lógica. 

 

Escrita: construção da 

persuasão 

(EF09LI11)Utilizar recursos verbais e não verbais para construção da persuasão em 

textos daesfera publicitária, de forma adequada ao contexto de circulação (produção e 

compreensão). 



  
 

de circulação. Tais práticas 

envolvem a escrita 

mediada pelo professor ou 

colegas e articulada com os 

conhecimentos prévios dos 

alunos em 

língua materna e/ou outras 

línguas, especialmente a 

língua inglesa. 

escrita 

Recursos de argumentação 

(EF09LI01.RJ) Destacar os conectores (linkingwords) analisando os sentidos que 

exprimem no contexto, facilitando a compreensão escrita.  

 

Práticas de 

escrita 

Produção de textos escritos, 

com mediação 

doprofessor/colegas 

(EF09LI12)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. 

(EF09LI03.RJ) Pesquisar fatos e circunstâncias relevantes para o desenvolvimento  

socioeconômico do município / estado a fim de fomentar a produção escrita com dados 

Análise crítica de informações 

em ambientes virtuais 

(EF09LI02.RJ) Discutir sobre o uso responsável e ético dos meios de comunicação na 

função de difundir informações, inclusive nas redes sociais.  

 

 

DIMENSÃO 

INTERCULTURAL – 

Reflexão sobre aspectos 

relativos à interação entre 

culturas (dos alunos e aquelas 

relacionadas a demais falantes 

de língua inglesa), de modo a 

favorecer o convívio, o 

respeito, a superação de 

conflitos e a valorização da 

diversidade entre os povos. 

A língua inglesa 

no mundo 

A língua inglesa e seu papel 

no intercâmbiocientífico, 

econômico e político 

(EF09LI18)Analisar a importância da língua inglesa para o desenvolvimento das 

ciências(produção, divulgação e discussão de novos conhecimentos), da economia e da 

política nocenário mundial. 

 

Comunicação 

intercultural 

Construção de identidades no 

mundoglobalizado 

(EF09LI19)Discutir a comunicação intercultural por meio da língua inglesa como 

mecanismode valorização pessoal e de construção de identidades no mundo 

globalizado. 
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EIXO 
UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES  

ORALIDADE – Práticas de 

compreensão e produção oral 

de língua inglesa, em 

diferentes 

contextos discursivos 

presenciais ou simulados, com 

repertório de falas diversas, 

incluída a fala 

do professor. 

Interação 

discursiva 

Funções e usos da língua 

inglesa: persuasão 

(EF09LI01) 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. 

 

Compreensão 

oral 

Compreensão de textos 

orais, multimodais, de 

cunho argumentativo 

(EF09LI02) Compilar as ideias-chave de textos por meio de tomada de notas. 

(EF09LI03) Analisar posicionamentos defendidos e refutados em textos orais sobre 

temas deinteresse social e coletivo. 

 

Produção oral 
Produção de textos orais 

com autonomia 

(EF09LI04) 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. 

 

ESCRITA – Práticas de 

produção de textos em língua 

inglesa relacionados ao 

cotidiano dos 

alunos, presentes em 

diferentes suportes e esferas 

de circulação. Tais práticas 

envolvem a escrita 

mediada pelo professor ou 

colegas e articulada com os 

conhecimentos prévios dos 

alunos em 

língua materna e/ou outras 

línguas, especialmente a 

língua inglesa. 

 

 

 

 

 

Estratégias de 

escrita 

Escrita: construção da 

argumentação 

(EF09LI10)Propor potenciais argumentos para expor e defender ponto de vista em texto 

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

parasustentar os argumentos, organizando-os em sequência lógica. 

 

Escrita: construção da 

persuasão 

(EF09LI11)Utilizar recursos verbais e não verbais para construção da persuasão em 

textos daesfera publicitária, de forma adequada ao contexto de circulação (produção e 

compreensão). 

Recursos de argumentação 

(EF09LI01.RJ) Destacar os conectores (linkingwords) analisando os sentidos que 

exprimem no contexto, facilitando a compreensão escrita.  

 

Práticas de 

escrita 

Produção de textos escritos, 

com mediação do 

professor/colegas 

(EF09LI12)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. 

(EF09LI03.RJ) Pesquisar fatos e circunstâncias relevantes para o desenvolvimento  

socioeconômico do município / estado a fim de fomentar a produção escrita com dados 

Análise crítica de 

informações em ambientes 

virtuais 

(EF09LI02.RJ) Discutir sobre o uso responsável e ético dos meios de comunicação na 

função de difundir informações, inclusive nas redes sociais.  

 

 



  
 

DIMENSÃO 

INTERCULTURAL – 

Reflexão sobre aspectos 

relativos à interação entre 

culturas (dos alunos e aquelas 

relacionadas a demais falantes 

de língua inglesa), de modo a 

favorecer o convívio, o 

respeito, a superação de 

conflitos e a valorização da 

diversidade entre os povos. 

A língua inglesa 

no mundo 

A língua inglesa e seu papel 

no intercâmbio científico, 

econômico e político 

(EF09LI18)Analisar a importância da língua inglesa para o desenvolvimento das ciências 

(produção, divulgação e discussão de novos conhecimentos), da economia e da política 

nocenário mundial. 

 

Comunicação 

intercultural 

Construção de identidades 

no mundo globalizado 

(EF09LI19)Discutir a comunicação intercultural por meio da língua inglesa como 

mecanismode valorização pessoal e de construção de identidades no mundo globalizado. 

 
 


