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LÍNGUA INGLESA – INTRODUÇÃO 

 

A BNCC propõe a unificação das aprendizagens em todo o país, para toda a 

Educação Básica e em todos os seus componentes curriculares, em um regime de 
colaboração entre os Estado e Municípios, trazendo assim, democraticamente, a 

construção de uma única estrutura de aprendizagem. 

Dentro das mesmas condições acima descritas nos foi apresentado o desafio da 

construção de um currículo a partir da Base Nacional Comum Curricular, levando em 

conta o fato de que a BNCC trouxe uma outra visão para o aprendizado da língua 

estrangeira, estabelecendo para todo o país, o aprendizado da Língua Inglesa. 

Podemos destacar também o conceito de língua franca, que foi adotado pela 

BNCC priorizando o foco da função social e política do inglês, trazendo o conceito de 

que não existe um modelo ideal de falante e a desloca de uma cultura específica, 

rompendo com aspectos relativos à “correção”, “precisão” e “proficiência” linguística. 

Dentro desta visão de ensino da língua estrangeira considerou-se também o 

multiletramento, (entrelaçamento de diferentes semioses e linguagens verbal, visual, 

corporal, audiovisual em um contínuo processo de significação contextualizado, dialógico 

e ideológico, no qual estamos imersos) o qual tem a Língua Inglesa enquanto 
facilitadora do processo, e em muitas ocasiões torna-se fator determinante para a 

compreensão, diante do mundo globalizado que hoje se apresenta. Não é exagerado 

considerarmos a língua inglesa enquanto ferramenta de socialização universal. 

Para que pudéssemos estruturar o componente Língua Inglesa no Currículo 
Paulista, respeitando as mesmas condições democráticas em um regime de colaboração, 

e seguindo os parâmetros acima apresentados elaboramos um grande estudo, dos 

currículos e propostas já existentes, fizemos consultas públicas, com a participação de 

milhares de pessoas, e a partir destes, tendo a BNCC como estrutura fundamental, 

estruturamos o currículo que segue, o qual poderá servir como base para o currículo de 

cada região do Estado, garantindo aos educandos o desenvolvimento das competências 
específicas da Língua Inglesa.  

O currículo de Língua Inglesa pode ser enriquecido com as peculiaridades e 

regionalismos, tornando-o assim mais próximo da realidade do educando e do educador. 

Cabe ressaltar que optamos por não promovermos ampliações nas habilidades 

propostas pela BNCC, por entendermos que elas atendem plenamente o desenvolvimento 

das competências específicas. A construção do currículo de língua inglesa respeitou 



totalmente a estrutura proposta pela BNCC e construiu “caminhos” através das 

“orientações complementares”. 

As “Orientações Complementares” podem, dependendo da habilidade, explicitar 

o conteúdo, propor formas de trabalho e explicitar o gênero trabalhado, não tendo estes 

como pontos obrigatórios em todas as habilidades. Acreditamos que estes fatores podem 

auxiliar o professor no desenvolvimento de seu trabalho.  

É imprescindível destacar que as competências gerais da Educação Básica, 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. Articular as competências específicas de Língua 

Inglesa às competências gerais, às competências específicas da área de Linguagens e às 

demais áreas do conhecimento (Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e 

Ensino Religioso), possibilitam a progressão das aprendizagens dos alunos.  

Para finalizar, lembramos a importância do Projeto Pedagógico da Unidade Escolar 

que permitirá a escolha dos gêneros orais ou escritos, metodologias e abordagens para o 

ensino de línguas e projetos centrados em objetivos que visam melhorar as 

aprendizagens promovendo avanços elencados pela comunidade escolar.  

 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE LÍNGUA INGLESA PARA O ENSINO 
FUNDAMENTAL 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADES 
TEMÁTICAS

ANO EIXO HABILIDADES 
CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

1
Interação 
discursiva 6º Eixo Oralidade

(EF06LI01) Interagir em 
situações de intercâmbio oral, 
demonstrando iniciativa para 
utilizar a língua inglesa.

Construção de laços 
afetivos e convívio 
social.

Utilização de saudações e cumprimentos em inglês (Hi, Hello, Good morning, 
See you, Bye) ; Perguntar e dizer o nome (What’s your name? My name’s ...) .
Uso constante e contínuo da língua inglesa. Propiciar momentos de interação 
dirigida, norteado por temas concretos e familiares ao educando. 
Promoção de situações de interação teatralizadas, simulando o cotidiano. 
Gênero textual oral: Diálogo

2
Interação 
discursiva 6º Eixo Oralidade

(EF06LI02) Coletar 
informações do grupo, 
perguntando e respondendo 
sobre a família, os amigos, a 
escola e a comunidade.

Construção de laços 
afetivos e convívio 
social.

Utilização de expressões para perguntar e responder sobre quem são os amigos 
e pessoas da família. (Who is Carlos? He is my friend. / How old is he? He is 15) .
Utilização de expressões para perguntar e responder sobre a residência e sobre 
a escola. (Where do you live? In a house. Where is your house? It’s in … Where 
is your school?). 
Uso constante e contínuo da  língua inglesa. Propiciar momentos de interação 
dirigida, norteado por temas concretos e familiares ao educando.
 Promover situações de interação teatralizadas, simulando o cotidiano. 
Gênero textual: Entrevista.

3
Interação 
discursiva 6º Eixo Oralidade

(EF06LI03) Solicitar 
esclarecimentos em língua 
inglesa sobre o que não 
entendeu e o significado de 
palavras ou expressões 
desconhecidas.

Funções e usos da 
língua inglesa em 
sala de aula 
(Classroom 
language).

Ampliação do repertório em frases e expressões que possam ser utilizadas no 
cotidiano em especial no ambiente escolar. (classroom language)
Utilização de expressões para solicitar ajuda do professor a fim de esclarecer 
dúvidas (How do you say... in English? ; Can you help me, please?; Can you 
repeat, please? What’s the meaning of ...?,  Sorry I don’t understand; Can you 
spell it, please?) .
Esta habilidade pode ser complementada com a habilidade (EF06LI16).
Gênero textual oral: Diálogo

4
Compreensão 

oral 6º Eixo Oralidade

(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.

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

Utilização de textos curtos que fazem parte do cotidiano do educando com 
cognatos e palavras da Língua Inglesa já incorporadas à Língua Portuguesa para 
facilitar a compreensão global do texto. (Hamburger, mouse, skate, etc) Treino 
do ouvir o inglês e busca do entendimento global do texto. Gênero textual oral: 
Diálogo

5 Produção oral 6º Eixo Oralidade

(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.

Produção de textos 
orais, com a 
mediação do 
professor.

Descrição de colegas, família e a si mesmo (Marcia is tall. She is friendly. My 
brother Carlos is smart. He is nice too. My hair is black, I like...) . Levar o aluno a 
reflexão das diferentes características e o respeito às mesmas. Na fala do dia a 
dia é importante compreender a construção do repertório lexical relativo à 
rotina (EF06LI17) e o estudo do presente do indicativo (EF06LI18). Podemos 
utilizar também a habilidade (EF06LI22) uso do apóstrofo. Gênero textual oral: 
Descrição

6 Produção oral 6º Eixo Oralidade

(EF06LI06) Planejar 
apresentação sobre a família, 
a comunidade e a escola, 
compartilhando-a oralmente 
com o grupo.

Produção de textos 
orais, com a 
mediação do 
professor.

Utilização de aprendizagens e vocabulários anteriormente aprendidos. 
Contemplando sempre situações significativas para o educando. Recomenda-se 
buscar, com o apoio das tecnologias e projetos específicos, a interação com 
falantes estrangeiros, não necessariamente que tenha a língua inglesa como 
língua principal, o que promoverá a interculturalidade o conhecimento e o 
respeito às diferenças. Gênero textual oral: Narrativa/Descrição

7
Estratégias de 

leitura 6º Eixo Leitura

(EF06LI07) Formular hipóteses 
sobre a finalidade de um texto 
em língua inglesa, com base 
em sua estrutura, organização 
textual e pistas gráficas.

Hipóteses sobre a 
finalidade de um 
texto.

Utilização de texto com linguagem simples e cotidiana, que contenha várias 
palavras já vistas pelo educando. Pode-se utilizar o apoio de imagens. Orientar 
o educando ao reconhecimento de características do portador e do gênero. Pode-
se utilizar textos em diversas línguas, para que o educando fixe sua atenção, 
principalmente às características do gênero.

8
Estratégias de 

leitura 6º Eixo Leitura

(EF06LI08) Identificar o 
assunto de um texto, 
reconhecendo sua organização 
textual e palavras cognatas.

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

Utilização de textos curtos, com linguagem simples e cotidiana, que contenham 
palavras já vistas pelo educando. Preferencialmente utilizar textos originais e de 
fontes confiáveis que possam servir como apoio para futuras produções textuais 
do educando no que se refere a gênero.  Gêneros textuais: História em 
Quadrinhos, receitas, letras de música, poemas, notícias, convites e textos 
correlatos.

9
Estratégias de 

leitura 6º Eixo Leitura
(EF06LI09) Localizar 
informações específicas em 
texto.

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

Identificação das características do gênero apresentado, utilizando-o como 
apoio para identificação de informações específicas. O texto deve servir como 
possível referência para futuras produções, desta forma cabe a busca de textos 
de boa qualidade. Existe a oportunidade de um trabalho interdisciplinar com a 
habilidade (EF69LP32), da Língua Portuguesa, no que se refere a identificação 
de informações precisas em textos.

10

Práticas de 
leitura e 

construção de 
repertório 

lexical

6º Eixo Leitura

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

Construção de 
repertório lexical e 
autonomia leitora.

Elaboração de lista com palavras de interesse do educando, utilizando o 
dicionário em sua versão on-line  ou tradicional, como material de consulta, 
observando a polissemia e o uso mais adequado das palavras dependendo do 
contexto pretendido.

11

Práticas de 
leitura e 

construção de 
repertório 

lexical

6º Eixo Leitura

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

Construção de 
repertório lexical e 
autonomia leitora.

Utilização de meios digitais na busca de aplicação de repertório propiciando a 
pesquisa. Recomenda-se buscar, com o apoio das tecnologias e projetos 
específicos, a interação com falantes estrangeiros, não necessariamente que 
tenha a língua inglesa como língua principal, através de sites e blogs , o que 
poderá promover a interculturalidade o conhecimento e o respeito às 
diferenças, além da natural ampliação do repertório lexical.



UNIDADES 
TEMÁTICAS

ANO EIXO HABILIDADES 
CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

12

Atitudes e 
disposições 

favoráveis do 
leitor

6º Eixo Leitura

(EF06LI12) Interessar-se pelo 
texto lido, compartilhando 
suas ideias sobre o que o 
texto informa/comunica.

Partilha de leitura, 
com mediação do 
professor.

Utilização de texto com linguagem simples e cotidiana, que contenha várias 
palavras já vistas pelo educando, o que servirá como facilitador no 
compartilhamento com os demais educandos. Promover situações que 
permitam ao educando o confronto de opiniões e a comparação sobre leituras 
realizadas e sobre as características dos textos lidos. Gênero textual oral: Roda 
de conversa/entrevista.

13
Estratégias de 

escrita: pré-
escrita

6º Eixo Escrita
(EF06LI13) Listar ideias para a 
produção de textos, levando 
em conta o tema e o assunto.

Planejamento do 
texto: 
brainstorming.

Elaboração de uma primeira lista coletivamente com os alunos e posterior 
enriquecimento pelo aluno com o apoio do professor e demais meios de 
pesquisa disponíveis. Gênero textual: Lista

14
Estratégias de 

escrita: pré-
escrita

6º Eixo Escrita

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

Planejamento do 
texto: organização 
de ideias.

Estimulação do educando a pensar sobre as funções do texto, destinatário e 
intenções do texto produzido, procurando o envolvimento do educando em uma 
situação real do dia a dia. Proporcionar ao educando textos referência para 
instrumentalizar a produção escrita.

15
Práticas de 

escrita 6º Eixo Escrita

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

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

Promoção da leitura de textos modelo para repertoriar a produção escrita. 
Estimulação constante da busca de vocabulário em dicionário e ou meios 
digitais. Apresentação ao educando das características principais de cada 
gênero trabalhado. Propor que o educando escreva sobre um tema que ele 
domine e ou que o seja bastante familiar.

16
Estudo do 

léxico 6º
Eixo 

Conhecimentos 
Linguísticos

(EF06LI16) Construir 
repertório relativo às 
expressões usadas para o 
convívio social e o uso da 
língua inglesa em sala de aula.

Construção de 
repertório lexical.

Elaboração de uma primeira lista coletivamente com os alunos.
Solicitação de consulta ao dicionário e ou outros meios digitais na busca de 
repertórios, que não foram contemplados inicialmente.
Utilização de verbos de ação focados no cotidiano da sala de aula.
Esta habilidade dialoga com a habilidade (EF06LI03)

17
Estudo do 

léxico 6º
Eixo 

Conhecimentos 
Linguísticos

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

Construção de 
repertório lexical.

Elaboração de uma primeira lista coletivamente com os alunos.
Solicitação de consulta ao dicionário e ou outros meios digitais na busca de 
repertórios, que não foram contemplados inicialmente.
Utilização de verbos de ação focados no cotidiano global do aluno.

18
Estudo do 

léxico 6º
Eixo 

Conhecimentos 
Linguísticos

(EF06LI18) Reconhecer 
semelhanças e diferenças na 
pronúncia de palavras da 
língua inglesa e da língua 
materna e/ou outras línguas 
conhecidas.

Pronúncia.

Apresentação de materiais de escuta e análise de materiais orais (vídeos, 
músicas e áudios).
Promoção de uma situação de pesquisa, quando o educando poderá localizar e 
ouvir em meios digitais várias pronúncias, de falantes nativos de países que 
têm a língua inglesa como primeira língua, e de falantes de outros países.
Valorização do conceito de língua franca.
Inter-relacionar as línguas com a utilização de cognatos e falsos cognatos.

19 Gramática 6º
Eixo 

Conhecimentos 
Linguísticos

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

Presente simples e 
contínuo (formas 
afirmativa, 
negativa e 
interrogativa).

Aproveitamento das vivências do educando para utilização vocabular e 
construção de frases orais e ou escritas. Para que o educando se aproprie desse 
conhecimento de maneira sólida e significativa. As habilidades devem ser 
reforçadas pelas práticas de uso. 
Afirmativa: She is talking.
Negativa: She is not (isn't) talking.
Interrogativa: Is she talking?

20 Gramática 6º
Eixo 

Conhecimentos 
Linguísticos

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

Presente simples e 
contínuo (formas 
afirmativa, 
negativa e 
interrogativa).

Articulação com as propostas de produção e compreensão de textos orais e 
escritos, sendo importante a utilização do presente contínuo. Proporcionar a 
análise e a reflexão através do uso.
Aproveitamento das vivências do educando para utilização vocabular e 
construção de frases com o presente contínuo no formato oral e escrito.

21 Gramática 6º
Eixo 

Conhecimentos 
Linguísticos

(EF06LI21) Reconhecer o uso 
do imperativo em enunciados 
de atividades, comandos e 
instruções.

Imperativo.

Articulação com as propostas de produção e compreensão de textos orais e 
escritos, sendo importante a utilização dos verbos no imperativo. Proporcionar a 
análise e a reflexão através do uso.
Utilização das vivências do educando para construção vocabular com frases e 
expressões como:
Come here.
Stand up.
Go away.
Close the door.

22 Gramática 6º
Eixo 

Conhecimentos 
Linguísticos

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

Caso genitivo (‘s).

Articulação com as propostas de produção e compreensão de textos orais e 
escritos, sendo importante a utilização do caso genitivo por meio de apóstrofos, 
para que o aluno se aproprie desse conhecimento de maneira sólida e 
significativa. Proporcionar a análise e a reflexão através do uso.
Explicitar a utilização do genitive case  apenas para seres animados 
exemplificando com casos do cotidiano:
My neighbor's house.
The children's toys. 



UNIDADES 
TEMÁTICAS

ANO EIXO HABILIDADES 
CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

23 Gramática 6º
Eixo 

Conhecimentos 
Linguísticos

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

Adjetivos 
possessivos.

Articulação com as propostas de produção e compreensão de textos orais e 
escritos, sendo importante a utilização de pronomes possessivos. Proporcionar a 
análise e a reflexão através do uso.
Exemplificação da utilização dos adjetivos possessivos com explicitação 
exemplificada de seu uso no cotidiano:
My  – meu, meus, minha, minhas
Your  – sua, seu
His – dele
Her – dela
It’s – dela, dele (quando se refere a coisas ou animais)
Our – nosso, nossos
Your – suas, seus
Their – delas, deles

24
A língua 

inglesa no 
mundo

6º
Eixo Dimensão 

Intercultural

(EF06LI24) Investigar o 
alcance da língua inglesa no 
mundo: como língua materna 
e/ou oficial (primeira ou 
segunda língua).

Países que têm a 
língua inglesa 
como língua 
materna e/ou 
oficial.

Consolidação pelas práticas sociais de uso, análise e reflexão da língua em que 
o aluno tenha contato com informações sobre os falantes do inglês nos diversos 
lugares onde a língua seja utilizada, bem como a percepção da abrangência da 
língua inglesa no mundo.
Pontuação das diferenças existentes na própria língua nas diferentes culturas e 
a valorização do conceito de língua franca.

25

A língua 
inglesa no 

cotidiano da 
sociedade 

brasileira/com
unidade

6º
Eixo Dimensão 

Intercultural

(EF06LI25) 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.

Utilização dos meios disponíveis de pesquisa para busca de palavras e 
expressões em inglês utilizadas em nosso dia a dia, pontuando sua esfera de 
circulação. Atenção aos estrangeirismos (shopping, mouse, fashion)  etc. e as 
gírias já incorporadas a nossa língua (brother)  etc.
Proporcionar uma tempestade de ideias com os termos da língua inglesa que já 
tenham sido absorvidos por nossa cultura.
Gênero oral: Roda de conversas

26

A língua 
inglesa no 

cotidiano da 
sociedade 

brasileira/com
unidade

6º
Eixo Dimensão 

Intercultural

(EF06LI26) Avaliar, 
problematizando 
elementos/produtos culturais 
de países de língua inglesa 
absorvidos pela sociedade 
brasileira/comunidade.

Presença da língua 
inglesa no 
cotidiano.

Consolidação da habilidade pelas práticas de uso social, análise e reflexão da 
língua.
Análise da influência das culturas dos países de língua inglesa em nossa 
sociedade (Halloween) etc.
Utilização de texto sobre os temas para instrumentalizar os educandos e 
propiciar a reflexão sobre estas influências.
Utilização dos meios disponíveis de pesquisa para busca de palavras e 
expressões em inglês utilizadas em nosso dia a dia.
Possibilidade de interdisciplinarização com a habilidade (EF69AR33), da Arte, 
associada à problematização de narrativas e categorias da produção artística e 
cultural.



UNIDADES 
TEMÁTICAS

ANO EIXO HABILIDADES 
CURRÍCULO V0

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

1
Interação 
discursiva 7º

Eixo 
Oralidade

(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.

Funções e usos da 
língua inglesa: 
convivência e 
colaboração em 
sala de aula.

Desenvolvimento das atividades de maneira lúdica, preferencialmente utilizando jogos que 
sejam comuns nos países de língua inglesa.
Pode-se utilizar os meios disponíveis para pesquisar os possíveis jogos com os educandos 
em um momento posterior às atividades.
Utilização de palavras, frases e expressões, buscando a inter-relação participativa nas 
atividades desenvolvidas.

2
Interação 
discursiva 7º

Eixo 
Oralidade

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

Práticas 
investigativas

Uso constante e contínuo da língua inglesa. Propiciar momentos de interação dirigida, 
norteado por temas concretos e familiares ao educando. Utilização de saudações, 
cumprimentos e expressões para perguntar e responder sobre assuntos concernentes à 
história da vida do educando. Utilização de expressões para perguntar e responder sobre 
quem são os amigos e pessoas da família. (Who is Carlos? He is my friend. / How old is 
he? He is 15) . Utilização de expressões para perguntar e responder sobre a residência e 
sobre a escola. (Where do you live? In a house. Where is your house? It’s in … Where is 
your school?) . Promover situações de interação teatralizadas, simulando o cotidiano. 
Recomenda-se a elaboração prévia de um pequeno roteiro para a entrevista. Gênero oral e 
escrito: Entrevista

3
Compreensão 

oral 7º
Eixo 

Oralidade

(EF07LI03) Mobilizar 
conhecimentos prévios para 
compreender texto oral.

Estratégias de 
compreensão de 
textos orais: 
conhecimentos 
prévios

Promoção de leitura e busca de interpretação para estimular a verbalização do educando.
Utilização de gêneros que facilitem o entendimento do educando com textos curtos, de 
articulação clara e lenta, que tragam temas previsíveis que dialoguem com o 
conhecimento local, já construído.
Esta habilidade pode dialogar com as habilidades do eixo leitura, tais como: (EF07LI07), 
(EF07LI08), (EF07LI09) e (EF07LI11).
Pode-se ampliar o uso do material oral ou escrito desenvolvido na habilidade para a 
articulação com as habilidades do eixo “conhecimento linguístico”.

4
Compreensão 

oral 7º
Eixo 

Oralidade

(EF07LI04) Identificar o 
contexto, a finalidade, o 
assunto e os interlocutores 
em textos orais presentes no 
cinema, na internet, na 
televisão, entre outros.

Compreensão de 
textos orais de 
cunho descritivo ou 
narrativo

Utilização do apoio visual, com os portadores disponíveis, preferencialmente com mídias 
digitais, para busca do entendimento global. Utilização de textos curtos que facilitem a 
identificação nas mídias utilizadas. Esta habilidade pode dialogar com as habilidades do 
eixo leitura tais como: (EF07LI07), (EF07LI08), (EF07LI09) e (EF07LI11). Pode-se também 
ampliar o uso do material oral desenvolvido na habilidade para dialogar com as habilidades 
do eixo “conhecimento linguístico”.

5 Produção oral 7º
Eixo 

Oralidade

(EF07LI05) Compor, em língua 
inglesa, narrativas orais sobre 
fatos, acontecimentos e 
personalidades marcantes do 
passado.

Produção de textos 
orais, com 
mediação do 
professor.

Utilização de estruturas adequadas ao tempo proposto (passado).
Faz-se necessário a construção de repertório lexical relativo a verbos regulares e 
irregulares (EF07LI15) e os estudos do passado simples e passado contínuo (EF07LI18).
A progressão desta habilidade acontece gradualmente ao longo dos anos.

6
Estratégias de 

leitura 7º
Eixo 

Leitura

(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.

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

Estimulação do educando a interpretação global do texto a partir de palavras-chave, 
cognatos e possíveis apoios visuais. 
Auxiliar os educandos a compreensão das características do gênero utilizado.
Pode-se contar com a seleção de textos escritos cujas temáticas estejam articuladas com a 
ideia da língua inglesa como instrumento que amplia as possibilidades de acesso ao 
conhecimento e à compreensão dos valores e interesses de outras culturas. É preferível 
que os textos a serem oferecidos ao estudante sejam autênticos, envolvendo o contato 
com gêneros escritos multimodais que circulam nos diversos campos e esferas sociais, e 
que possuam os elementos previstos pela habilidade para que possam auxiliar na leitura 
geral do aluno. Dessa forma, as palavras e estruturas que constituem esses textos 
colocarão ao estudante a tarefa de enfrentar desafios linguísticos reais da língua inglesa.

7
Estratégias de 

leitura 7º
Eixo 

Leitura

(EF07LI07) Identificar a(s) 
informação(ões)-chave de 
partes de um texto em língua 
inglesa (parágrafos).

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

Estimulação do educando a interpretação global do texto a partir de palavras-chave, 
cognatos e possíveis apoios visuais. 
Auxiliar os educandos a compreensão das características do gênero utilizado.
Pode-se contar com a seleção de textos escritos cujas temáticas estejam articuladas com a 
ideia da língua inglesa como instrumento que amplia as possibilidades de acesso ao 
conhecimento e à compreensão dos valores e interesses de outras culturas. É preferível 
que os textos a serem oferecidos ao estudante sejam autênticos, envolvendo o contato 
com gêneros escritos multimodais que circulam nos diversos campos e esferas sociais, e 
que possuam os elementos previstos pela habilidade para que possam auxiliar na leitura 
geral do aluno. Dessa forma, as palavras e estruturas que constituem esses textos 
colocarão ao estudante a tarefa de enfrentar desafios linguísticos reais da língua inglesa.

8
Estratégias de 

leitura 7º
Eixo 

Leitura

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

Construção do 
sentido global do 
texto.

Estimulação do educando a interpretação global do texto a partir de palavras-chave, 
cognatos e possíveis apoios visuais.
Auxiliar os educandos a compreensão das características do gênero utilizado o que pode 
auxiliá-lo no entendimento global do texto.
Esta habilidade pode dialogar com as habilidades (EF07LI06) e (EF07LI07).

9
Práticas de 

leitura e 
pesquisa

7º
Eixo 

Leitura

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

Objetivos de leitura.

Estimulação do educando a interpretação global do texto a partir de palavras-chave, 
cognatos e possíveis apoios visuais.
Auxiliar os educandos a compreensão das características do gênero utilizado o que pode 
auxiliá-lo no entendimento global do texto.
Esta habilidade pode dialogar com as habilidades (EF07LI06) e (EF07LI07).

10
Práticas de 

leitura e 
pesquisa

7º
Eixo 

Leitura

(EF07LI10) Escolher, em 
ambientes virtuais, textos em 
língua inglesa, de fontes 
confiáveis, para 
estudos/pesquisas escolares.

Leitura de textos 
digitais para estudo.

Estimulação do educando na busca de textos que contenham assuntos de seu interesse, em 
fontes confiáveis, nos meios digitais disponíveis.
Confrontar dois ou mais sites, escolhidos previamente, para que o educando possa avaliar o 
nível de confiabilidade que cada site pode apresentar.
Esta habilidade pode ser trabalhada com outros componentes curriculares em projetos 
interdisciplinares.



UNIDADES 
TEMÁTICAS

ANO EIXO HABILIDADES 
CURRÍCULO V0

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

11

Atitudes e 
disposições 

favoráveis do 
leitor

7º
Eixo 

Leitura

(EF07LI11) Participar de troca 
de opiniões e informações 
sobre textos, lidos na sala de 
aula ou em outros ambientes.

Partilha de leitura

Proporcionar um momento de compartilhamento, comparação e confronto de opiniões 
sobre leituras realizadas e sobre as características dos textos lidos.
Estimulação da verbalização, sempre em língua inglesa, da síntese da história, com o apoio 
do professor.

12

Estratégias de 
escrita: pré-

escrita e 
escrita

7º Eixo Escrita

(EF07LI12) Planejar a escrita 
de textos em função do 
contexto (público, finalidade, 
layout e suporte).

Pré-escrita: 
planejamento de 
produção escrita, 
com mediação do 
professor

Especificação da intenção do texto, público alvo, gênero adequado e portador desejado, 
explicitando as características destes aos educandos.
Propiciar textos que possam servir de modelo para os alunos, repertoriando-os.
Trabalhar com momentos coletivos e individuais na produção.

13

Estratégias de 
escrita: pré-

escrita e 
escrita

7º Eixo Escrita

(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.

Escrita: 
organização em 
parágrafos ou 
tópicos, com 
mediação do 
professor.

Explicitação didática da estrutura do texto, deixando claro ao educando suas principais 
características, para facilitar sua estruturação.
No planejamento do texto, deve-se levar em conta sua estruturação, a ordem dos tópicos 
de forma a atenderem a coerência e a coesão do texto.
Propiciar textos que possam servir de modelo para os alunos, repertoriando-os.
Trabalhar com momentos coletivos e individuais na produção.

14
Práticas de 

escrita 7º Eixo Escrita

(EF07LI14) produzir textos 
diversos sobre fatos, 
acontecimentos e 
personalidades do passado 
(linha do tempo/ timelines, 
biografias, verbetes de 
enciclopédias, blogues, entre 
outros).

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

Apresentação de várias tipologias e diferentes gêneros para instrumentalizar a criação dos 
educandos, é importante que os textos apresentem acontecimentos no passado.
Trabalhar com momentos coletivos e individuais na produção.

15
Estudo do 

léxico 7º

Eixo 
Conhecime

ntos 
Linguístico

s

(EF07LI15) 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).

Construção de 
repertório lexical

Solicitação a pesquisa e a utilização de material de apoio para ampliação vocabular e 
auxílio na construção do repertório.
Apresentação de textos referência para o educando explicitando o repertório lexical 
desejado.
Recomenda-se que a habilidade seja consolidada pelas práticas de uso, análise e reflexão 
da língua.

16
Estudo do 

léxico 7º

Eixo 
Conhecime

ntos 
Linguístico

s

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

Pronúncia

Apresentação de lista de verbos regulares e enfatização na mudança de sua pronúncia, 
quando colocado no tempo passado.
Esta habilidade pode ser aprofundada com o estudo e análise de sons surdos e sonoros de 
uma língua, pronúncia da terminação “ed”  dos verbos regulares e sua diferenciação no que 
diz respeito aos sons de (/id/,/d/,/t/) de acordo com o som que a procede.  

17
Estudo do 

léxico 7º

Eixo 
Conhecime

ntos 
Linguístico

s

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

Polissemia

Apresentação das palavras em inglês com o maior valor polissêmico.
É possível salientar a potencialidade da habilidade para a identificação de similaridades e 
diferenças entre a língua portuguesa e a língua inglesa, além de outras línguas caso seja 
necessário.

18 Gramática 7º

Eixo 
Conhecime

ntos 
Linguístico

s

(EF07LI18) Utilizar o passado 
simples e o passado contínuo 
para produzir textos orais e 
escritos, mostrando relações 
de sequência e causalidade.

Passado simples e 
contínuo (formas 
afirmativa, 
negativa e 
interrogativa)

Articulação com as propostas de produção e compreensão de textos orais e escritos, sendo 
importante a utilização do passado simples e o passado contínuo. Proporcionar a análise e 
a reflexão através do uso.
Aproveitamento das vivências do educando para utilização vocabular e construção de frases 
com o passado simples e o passado contínuo no formato oral e escrito.

19 Gramática 7º

Eixo 
Conhecime

ntos 
Linguístico

s

(EF07LI19) Discriminar sujeito 
de objeto utilizando pronomes 
a eles relacionados.

Pronomes do caso 
reto e do caso 
oblíquo.

Especificação dos Pronomes, Caso Reto: I, YOU, HE, SHE, IT, WE, YOU e THEY .
Caso Oblíquo: ME, YOU, HIM, HER, IT, US, YOU e THEM .
Demonstração das várias formas de uso e intencionalidade.
Articulação com as propostas de produção e compreensão de textos orais e escritos. 
Proporcionar a análise e a reflexão através do uso.
Aproveitamento das vivências do educando para utilização vocabular e construção de frases 
com o uso dos pronomes do caso reto e oblíquo, no formato oral e escrito.

20 Gramática 7º

Eixo 
Conhecime

ntos 
Linguístico

s

(EF07LI20) Empregar, de 
forma inteligível, o verbo 
modal can  para descrever 
habilidades (no presente e no 
passado).

Verbo modal can 
(presente e 
passado)

Especificação do verbo modal “CAN”  e “COULD”
Demonstração das várias formas de uso e intencionalidade.
Articulação com as propostas de produção e compreensão de textos orais e escritos. 
Proporcionar a análise e a reflexão através do uso.
Aproveitamento das vivências do educando para utilização vocabular e construção de frases 
com o uso do verbo modal, no formato oral e escrito.

21
A língua 

inglesa no 
mundo

7º

Eixo 
Dimensão 
Intercultur

al

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

A língua inglesa 
como língua global 
na sociedade 
contemporânea.

Verificação da utilização da língua inglesa no mundo moderno enquanto língua franca. Esta 
habilidade pode ser consolidada pelas práticas sociais de uso, análise e reflexão da língua.  
Deve-se pensar em situações nas quais os alunos possam compreender que a língua 
inglesa, no mundo de hoje, se transformou em uma linguagem global, como o fato de ser 
possível se comunicar em inglês mesmo em um país em que essa não seja a língua oficial. 
Pode-se promover um debate, em uma situação híbrida, Língua Portuguesa e Inglesa sobre 
o tema, com o apoio do professor. Pode-se desenvolver a habilidade com outros 
componentes curriculares em projetos interdisciplinares.



UNIDADES 
TEMÁTICAS

ANO EIXO HABILIDADES 
CURRÍCULO V0

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

22
Comunicação 
intercultural 7º

Eixo 
Dimensão 
Intercultur

al

(EF07LI22) Explorar modos de 
falar em língua inglesa, 
refutando preconceitos e 
reconhecendo a variação 
linguística como fenômeno 
natural das línguas.

Variação linguística.

Valorização do conceito de língua franca e apresentação das várias formas de utilização da 
língua inglesa nas várias mídias existentes.
Esta habilidade deve ser consolidada pelas práticas sociais de uso, análise e reflexão da 
língua. 
Pode-se pensar, por exemplo, em apresentar ao aluno, por meio de vídeos ou áudios, 
pessoas de diferentes lugares se comunicando em inglês, para que se possa perceber as 
variedades linguísticas existentes nos falantes e se familiarizar com elas, o que ajuda a 
lidar com o assunto sem preconceitos. 
Sugerem-se propostas que provoquem a reflexão e o debate de seu conteúdo. Devido à 
restrição linguística do estudante, é esperado que esse debate aconteça em língua 
materna. É possível indicar a potencialidade da habilidade para exercitar a formulação de 
perguntas, interpretação de dados, desenvolvimento de hipóteses, avaliação do raciocínio e 
explicação de evidências. Outra sugestão seria desenvolver a habilidade com outros 
componentes curriculares em projetos interdisciplinares.
Há, por exemplo, oportunidade de trabalho interdisciplinar com a habilidade (EF69LP55), da 
Língua Portuguesa, no que se refere ao reconhecimento de variedades linguísticas 
refutando preconceitos.

23
Comunicação 
intercultural 7º

Eixo 
Dimensão 
Intercultur

al

(EF07LI23) Reconhecer a 
variação linguística como 
manifestação de formas de 
pensar e expressar o mundo.

Variação linguística

Valorização do conceito de língua franca e apresentação das várias formas de utilização da 
língua inglesa nas várias mídias existentes.
Esta habilidade deve ser consolidada pelas práticas sociais de uso, análise e reflexão da 
língua. 
Pode-se pensar, por exemplo, em apresentar ao aluno, por meio de vídeos ou áudios, 
pessoas de diferentes lugares se comunicando em inglês, para que se possa perceber as 
variedades linguísticas existentes nos falantes e se familiarizar com elas, o que ajuda a 
lidar com o assunto sem preconceitos. 
Sugerem-se propostas que provoquem a reflexão e o debate de seu conteúdo. Devido à 
restrição linguística do estudante, é esperado que esse debate aconteça em língua 
materna. É possível indicar a potencialidade da habilidade para exercitar a formulação de 
perguntas, interpretação de dados, desenvolvimento de hipóteses, avaliação do raciocínio e 
explicação de evidências. Outra sugestão seria desenvolver a habilidade com outros 
componentes curriculares em projetos interdisciplinares.
Há, por exemplo, oportunidade de trabalho interdisciplinar com a habilidade (EF69LP55), da 
Língua Portuguesa, no que se refere ao reconhecimento de variedades linguísticas 
refutando preconceitos.



UNIDADES 
TEMÁTICAS

ANO EIXO HABILIDADES 
CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

1
Interação 
discursiva 8º Eixo Oralidade

(EF08LI01A) Fazer uso da 
língua inglesa para resolver 
mal-entendidos, emitir 
opiniões e esclarecer 
informações por meio de 
paráfrases ou justificativas. 
(EF08LI01B) Apresentar 
situações reais ou não sobre 
os colegas de sala.

Negociação de 
sentidos (mal-
entendidos no uso 
da língua inglesa e 
conflito de opiniões)

Exemplos: Can you repeat?, I did not get your point?, What do you mean 
by…?,What you are saying is…
A prática oral deve acontecer em situações significativas de uso da língua 
inglesa, onde haja o acolhimento e legitimação de diferentes formas de 
expressão da língua. Dessa forma, os alunos podem conseguir desenvolver 
negociações de sentido, além de elucidar questões e expor opiniões de maneira 
segura. Valorizar o critério da inteligibilidade na interação afastando a ideia de 
um modelo ideal de falante. Apresentar situações reais ou não sobre os colegas 
de sala.
Sugestão:  situação de um jogo, a dupla conversa e elabora situações da vida 
deles, reais ou não para os outros adivinharem se são reais ou não. ( Verdadeiro 
ou falso).

2
Interação 
discursiva 8º Eixo Oralidade

(EF08LI02) Explorar o uso de 
recursos linguísticos (frases 
incompletas, hesitações, entre 
outros) e paralinguísticos 
(gestos, expressões faciais, 
entre outros) em situações de 
interação oral.

Usos de recursos 
linguísticos e 
paralinguísticos no 
intercâmbio o ral

Relação entre linguagem não verbal e a construção de sentido. Além do que já 
foi mencionado na habilidade anterior, trabalhar por meio de projetos e/ou 
sequências didáticas que proponham, por exemplo, o desenvolvimento de 
aspectos comportamentais e atitudinais em relação ao falar na língua-alvo, tais 
como: arriscar-se, e se fazer compreender, dar voz e vez ao outro, entender e 
acolher a perspectiva do outro, superar mal-entendidos e lidar com a 
insegurança.

3
Compreensão 

oral 8º Eixo Oralidade

(EF08LI03) Construir o sentido 
global de textos orais, 
relacionando suas partes, o 
assunto principal e 
informações relevantes.

Compreensão de 
textos orais, 
multimodais, de 
cunho 
informativo/jornalís
tico

Pode-se contar com a seleção de textos informativos/jornalísticos autênticos e 
significativos na língua inglesa de modo que a sua compreensão esteja 
articulada com a ideia de língua inglesa como instrumento que amplia as 
possibilidades de informação no mundo globalizado e multiletrado, que inclui 
principalmente o mundo digital. Essa habilidade pode ser articulada com as 
habilidades EF08LI05 e EF08LI08 do eixo leitura.
Estratégias de escuta de textos orais em situações específicas de interação.

4 Produção oral 8º Eixo Oralidade

(EF08LI04) Utilizar recursos e 
repertório linguísticos 
apropriados para 
informar/comunicar/falar do 
futuro: planos, previsões, 
possibilidades e 
probabilidades.

Produção de textos 
orais com 
autonomia

O desenvolvimento das habilidades do eixo conhecimentos linguísticos são 
importantes para repertoriar a produção do texto oral proposto. Para falar sobre 
eventos futuros é importante a construção de repertório lexical relativo a 
planos, previsões e expectativas para o futuro EF08LI12 e o estudo das formas 
verbais do futuro EL08LI14. Aqui vale pensar que situações significativas de uso 
da língua inglesa podem ser eventos escolares, com a audiência constituída dos 
membros da comunidade.
Ex.: I am going to travel next year.
I might travel in January.
I will travel on my next vacation.

5
Estratégias de 

leitura 8º Eixo Leitura

(EF08LI05) Inferir informações 
e relações que não aparecem 
de modo explícito no texto 
para construção de sentidos.

Construção de 
sentidos por meio 
de inferências e 
reconhecimento de 
implícitos

Essa habilidade pode ser complementada com o texto oferecido para leitura, o 
trabalho com o texto de leitura pode ser posterior com o intuito de repertoriar a 
escrita do estudante. Para exercer essa função de modelização para a escrita, é 
preciso que o texto seja de boa qualidade, de fontes confiáveis e que apresente 
um gênero textual e uma temática semelhantes ao texto que deverá ser 
produzido pelo estudante, além de recursos que ajudem o aluno a construir 
sentidos implícitos na escrita. Recomenda-se o uso de textos autênticos como 
insumo para as práticas de leitura. Nesse caso, é necessário tentar para o nível 
de complexidade linguística do texto selecionado.
Ex.: Piadas, anedotas, charges

6
Práticas de 

leitura e 
fruição

8º Eixo Leitura

(EF08LI06) Apreciar textos 
narrativos em língua inglesa 
(contos, romances, entre 
outros, em versão original ou 
simplificada), como forma de 
valorizar o patrimônio cultural 
produzido em língua inglesa.

Leitura de textos de 
cunho 
artístico/literário

É importante contar com a seleção de autores oriundos de países não-
hegemônicos, os quais permitem o acesso a diferentes repertórios linguísticos e 
culturais da língua inglesa. É possível recomendar o desenvolvimento da 
diversidade linguística presente nos textos e ações para reconhecer, fruir e 
respeitar as diversas manifestações artísticas e culturais com respeito à 
diversidade de culturas.
Ex.:  Romeo and Juliet, The Black Cat, etc.

7
Práticas de 

leitura e 
fruição

8º Eixo Leitura

(EF08LI07) Explorar ambientes 
virtuais e/ou aplicativos para 
acessar e usufruir do 
patrimônio artístico literário 
em língua inglesa.

Leitura de textos de 
cunho 
artístico/literário

É importante contar com a seleção de autores oriundos de países não-
hegemônicos, os quais permitem o acesso a diferentes repertórios linguísticos e 
culturais da língua inglesa. É possível recomendar o desenvolvimento da 
diversidade linguística presente nos textos e ações para reconhecer, fruir e 
respeitar as diversas manifestações artísticas e culturais com respeito à 
diversidade de culturas.
Sugestão: Van Gogh´s Self-Portrait
http://www.nga.gov/education/classroom/self-portraits/index.shtm  
http://www.npg.si.edu

8
Avaliação dos 

textos lidos 8º Eixo Leitura

(EF08LI08) Analisar, 
criticamente, o conteúdo de 
textos, comparando diferentes 
perspectivas apresentadas 
sobre um mesmo assunto.

Reflexão pós-leitura

É importante contar com a seleção de textos escritos cujas temáticas estejam 
articuladas com a ideia da língua inglesa como instrumento que amplia as 
possibilidades de acesso ao conhecimento e a compreensão dos valores e 
interesses de outras culturas. Pode-se pensar em utilizar textos de gênero 
opinativo que tenham diferentes pontos de vista sobre um mesmo assunto. É 
preferível que os textos a serem oferecidos ao estudante sejam autênticos, 
envolvendo o contato com gêneros escritos multimodais que circulam nos 
diversos campos e esferas sociais. Dessa forma, as palavras e estruturas que 
constituem esses gêneros colocarão ao estudante a tarefa de enfrentar desafios 
linguísticos reais da língua inglesa.
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9
Estratégias de 
escrita: escrita 

e pós-escrita
8 Eixo Escrita

(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).

Revisão de textos 
com a mediação do 
professor

É possível diferentes intervenções para esta habilidade, tais como: análise 
coletiva de um texto único, revisões em duplas, revisão individual com base em 
discussões com o grupo etc. Intervenções didáticas que selecionem um aspecto 
a ser enfocado (conteúdo a ser comunicado, organização textual, estrutura das 
frases, inteligibilidade etc.) podem ajudar em cada momento de revisão do 
texto.
Importante observar o conhecimento linguístico do aluno do 8o. ano, seus 
interesses e necessidades de aprendizagem.

10
Estratégias de 
escrita: escrita 

e pós-escrita
8 Eixo Escrita

(EF08LI10) Reconstruir o 
texto, com cortes, acréscimos, 
reformulações e correções, 
para aprimoramento, edição e 
publicação final.

Revisão de textos 
com a mediação do 
professor

A reescrita possibilita a reflexão sobre o uso adequado de expressões 
linguísticas, gramática e gênero textual.
É possível diferentes intervenções para esta habilidade, tais como: análise 
coletiva de um texto único, revisões em duplas, revisão individual com base em 
discussões com o grupo etc. Intervenções didáticas que selecionem um aspecto 
a ser enfocado (conteúdo a ser comunicado, organização textual, estrutura das 
frases, inteligibilidade etc.) podem ajudar em cada momento de revisão do 
texto. Pode-se fazer uso de textos familiares aos alunos para que eles consigam 
reescrevê-los e aprimorá-los com mais propriedade.

11
Estratégias de 
escrita: escrita 

e pós-escrita
8 Eixo Escrita

(EF08LI11) Produzir textos 
(comentários em fóruns, 
relatos pessoais, mensagens 
instantâneas, tweets, 
reportagens, histórias de 
ficção, blogues, entre outros), 
com o uso de estratégias de 
escrita (planejamento, 
produção de rascunho, revisão 
e edição final), apontando 
sonhos e projetos para o 
futuro (pessoal, da família, da 
comunidade ou do planeta).

Produção de textos 
escritos com 
mediação do 
professor/colegas

Pode-se oferecer oportunidades para que os estudantes explorem previamente 
a leitura de textos que sirvam como modelo para repertoriar a produção escrita. 
É importante que esses textos contemplem os gêneros e os temas a serem 
desenvolvidos na habilidade e contenham os elementos que constituem o falar 
do futuro, a fim de que o aluno se aproprie desses conhecimentos com 
segurança. Nesse processo, sugere-se movimentos ora coletivos, ora 
individuais, para a produção de uma escrita autêntica, criativa e autônoma dos 
estudantes. A prática da escrita deve acontecer em situações significativas de 
uso da língua inglesa. Para isso, podem ajudar projetos e/ou sequências 
didáticas que proponham, por exemplo, a divulgação dos textos em contextos 
reais de uso da língua inglesa (blogs, sites, fóruns, redes sociais etc.)

12
Estudo do 

léxico 8º
Eixo 

Conhecimentos 
Linguísticos

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

Construção de 
repertório lexical

Essa habilidade pode ser articulada com as propostas de produção e 
compreensão de textos orais e escritos que serão sugeridas ao estudante ao 
longo do ano. É importante que esses textos contenham os elementos que 
constituem o falar do futuro, a fim de que o aluno se aproprie desses 
conhecimentos de maneira sólida e significativa. Recomenda-se que a 
habilidade seja consolidada pelas práticas de us, análise e reflexão da língua. É 
possível salientar a potencialidade da habilidade para a identificação de 
similaridades e diferenças entre a língua inglesa, a língua portuguesa e outras 
línguas que porventura os alunos também conheçam.
Ex.: Teaching grammar communicatively:
I am planning to play sports.
I will play play sports.
I will buy a new cap.

13
Estudo do 

léxico 8º
Eixo 

Conhecimentos 
Linguísticos

(EF08LI13) Reconhecer sufixos 
e prefixos comuns utilizados 
na formação de palavras em 
língua inglesa.

Formação de 
palavras: prefixos e 
sufixos

Pode-se articular essa habilidade com as propostas de compreensão de textos 
orais e escritos que serão sugeridas aos estudantes ao longo da série/ano. Uma 
estratégia que pode ajudar é a oferta de textos que trazem exemplos de 
palavras que contenham sufixos e prefixos comuns da língua inglesa e, a partir 
da análise dessas palavras no contexto, o estudante pode compreender como 
esse saber pode ser útil para a dedução de significado de palavras 
desconhecidas dentro de um texto. É possível salientar a potencialidade da 
habilidade para a identificação de similaridades e diferenças entre a língua 
inglesa, a língua portuguesa e outras que porventura os alunos também 
conheçam;
Ex.:
Prefixos: disapprove, overtired, misconducted.
Sufixos: simplify, modernize, daily.

14 Gramática 8º
Eixo 

Conhecimentos 
Linguísticos

(EF08LI14) Utilizar formas 
verbais do futuro para 
descrever planos e 
expectativas e fazer previsões.

Verbos para indicar 
o futuro

Esta habilidade pode ser articulada com as propostas de produção e 
compreensão de textos orais e escritos que serão sugeridas ao estudante ao 
longo do ano. É importante que esses textos utilizem formas verbais do futuro, 
para descrever planos e expectativas e fazer previsões, a fim de que o aluno se 
aproprie desse conteúdo de maneira sólida e significativa. Recomenda-se que a 
habilidade seja consolidada pelas práticas de uso, análise e reflexão da língua. É 
possível salientar a potencialidade da habilidade para a identificação de 
similaridades e diferenças entre a língua inglesa, a língua portuguesa e outras 
línguas que porventura os alunos também conheçam.
Ex.: Will, going to. expect to, shall.
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15 Gramática 8º
Eixo 

Conhecimentos 
Linguísticos

(EF08LI15) Utilizar, de modo 
inteligível, as formas 
comparativas e superlativas 
de adjetivos para comparar 
qualidades e quantidades.

Comparativos e 
superlativos

Esta habilidade pode ser articulada com as propostas de produção e 
compreensão de textos orais e escritos que serão sugeridas ao estudante ao 
longo do ano, sendo importante que esses textos contenham palavras em suas 
formas comparativas e superlativas para que o aluno se aproprie desse 
conteúdo de maneira sólida e significativa. Recomenda-se que a habilidade seja 
consolidada pelas práticas de uso, análise e reflexão da língua.  Uma estratégia 
que pode auxiliar a contextualização desta habilidade é explorar as relações de 
semelhança e diferenças entre a língua inglesa e a língua portuguesa. Essa 
comparação entre as línguas é um exercício metalinguístico frutífero que pode 
enriquecer a compreensão da língua estrangeira e também da língua materna.
Ex.: It is cheaper.
It is more expensive.
He is richer than me.

16 Gramática 8º
Eixo 

Conhecimentos 
Linguísticos

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

Quantificadores

Esta habilidade pode ser articulada com as propostas de produção e 
compreensão de textos orais e escritos que serão dadas ao estudante ao longo 
do ano, sendo importante que esses textos contenham os quantificadores 
previstos na habilidade, a fim de que o aluno se aproprie desse conteúdo de 
maneira sólida e significativa. Recomenda-se que a habilidade seja consolidada 
pelas práticas de uso, análise e reflexão da língua. É possível salientar a 
potencialidade da habilidade para a identificação de similaridades e diferenças 
entre a língua inglesa, a língua portuguesa e outras línguas que porventura os 
alunos também conheçam.
Ex.: I have got some money.
There is some ice in the fridge.
I am not going to buy any eggs.
They did not make any mistakes.

17 Gramática 8º
Eixo 

Conhecimentos 
Linguísticos

(EF08LI17) Empregar, de 
modo inteligível, os pronomes 
relativos (who, which, that, 
whose) para construir 
períodos compostos por 
subordinação.

Pronomes relativos

Esta habilidade pode ser articulada com as propostas de produção e 
compreensão de textos orais e escritos que serão sugeridas ao estudante ao 
longo do ano, sendo importante que esses textos contenham os pronomes 
relativos previstos na habilidade, a fim de que o aluno se aproprie desse 
conteúdo de maneira sólida e significativa. Recomenda-se que a habilidade seja 
consolidada pelas práticas de uso, análise e reflexão da língua. É possível 
salientar a potencialidade da habilidade para a identificação de similaridades e 
diferenças entre a língua inglesa, a língua portuguesa e outras línguas que 
porventura os alunos também conheçam.
Ex.: We know a lot of people who live in São Paulo.
I do not like stories which have unhappy endings.
We saw some people whose car had broken down.

18
Manifestações 

culturais 8º
Eixo Dimensão 

Intercultural

(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.

Construção de 
repertório artístico-
cultural

Interdisciplinaridade: Arte, LP, recomenda-se que esta habilidade seja 
consolidada pelas práticas sociais de uso, análise e reflexão da língua. É 
importante que os alunos reconheçam a língua também como uma forma de 
conhecer manifestações artísticas e culturais diversas, como na arte, na música, 
dança, literatura etc. Uma estratégia que pode ajudar é a proposição de 
projetos e/ou sequências didáticas que possibilitem a articulação da habilidade 
com textos orais e escritos sugeridos para o anos. Há aqui oportunidade para o 
trabalho interdisciplinar com a habilidade (EF69AR34), da Arte, no que se refere 
a conhecer, analisar, valorizar o patrimônio artístico-cultural de culturas 
diversas.
Importante observar a produção artística de países tais como África do Sul, 
Reino Unido, etc.
Exemplos de temas e projetos:
Temas Transversais: Pluralidade Cultural; Projeto Melting Pot;
História, Geografia, Matemática.
Danças, comidas típicas, músicas, pintura, etc

19
Comunicação 
intercultural 8º

Eixo Dimensão 
Intercultural

(EF08LI19) Investigar de que 
forma expressões, gestos e 
comportamentos são 
interpretados em função de 
aspectos culturais. 
(EF08LI19.1)
Identificar comemorações ao 
redor do mundo

Impacto de 
aspectos culturais 
na comunicação

Recomenda-se que esta habilidade seja consolidada pelas práticas sociais de 
uso, análise e reflexão da língua. É importante que os alunos sejam 
apresentados a expressões e comportamentos que, embora sejam utilizados da 
mesma maneira em lugares diferentes, podem ter significados distintos para 
cada cultura. Uma estratégia que pode ajudar é a elaboração de projetos e/ou 
sequências didáticas que possibilitem a articulação da habilidade com textos 
orais e escritos sugeridos para o ano. Nesse caso, a leitura ou a escuta do texto 
referido poderá servir de fonte de informação para o tema; posteriormente, 
sugerem-se propostas que provoquem a reflexão e o debate de seu conteúdo. 
Devido à restrição linguística do estudante, é possível que esse debate aconteça 
em língua materna. Outra sugestão seria desenvolver a habilidade com outros 
componentes curriculares em projetos interdisciplinares. É possível indicar a 
potencialidade das habilidades para exercitar a formulação de perguntas, 
interpretação de dados, desenvolvimento de hipóteses, avaliação do raciocínio e 
explicação de evidências. 
Pode ser interessante uma breve pesquisa sobre Graduations, Juneteenth, 
Labor day, Chinese New Year, etc.
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20
Comunicação 
intercultural 8º

Eixo Dimensão 
Intercultural

(EF08LI20) Examinar fatores 
que podem impedir o 
entendimento entre pessoas 
de culturas diferentes que 
falam a língua inglesa.

Impacto de 
aspectos culturais 
na comunicação

Uma estratégia que pode ajudar é a elaboração de projetos e/ou sequências 
didáticas que possibilitem a articulação da habilidade com textos orais e 
escritos sugeridos para o ano. Nesse caso, a leitura ou a escuta do texto 
referido poderá servir de fonte de informação para o tema; posteriormente, 
sugerem-se propostas que provoquem a reflexão e o debate de seu conteúdo. 
Devido à restrição linguística do estudante, é possível que esse debate aconteça 
em língua materna. Outra sugestão seria desenvolver a habilidade com outros 
componentes curriculares em projetos interdisciplinares. É possível indicar a 
potencialidade das habilidades para exercitar a formulação de perguntas, 
interpretação de dados, desenvolvimento de hipóteses, avaliação do raciocínio e 
explicação de evidências. Importante também a familiarização com as 
discussões atuais sobre inglês global, inteligibilidade.
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1
Interação 
discursiva 9º Eixo Oralidade

(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.

Funções e usos da 
língua inglesa: 
persuasão

É importante orientar que a prática oral aconteça em situações significativas de 
uso da língua inglesa, onde haja o acolhimento e a legitimação de diferentes 
formas de expressão da língua. É importante que nessas interações, os alunos 
utilizem recursos argumentativos e persuasivos para expor e defender seus 
pontos de vista sobre assuntos variados. A valorização do critério da 
inteligibilidade na interação afasta a ideia de um modelo ideal de falante. 
Nesse processo, podem ajudar projetos e/ou sequências didáticas que 
proponham, por exemplo, o desenvolvimento de aspectos comportamentais e 
atitudinais em relação ao falar na língua-alvo, tais como: arriscar-se e se fazer 
compreender, dar voz e vez ao outro, entender e acolher a perspectiva do outro, 
superar mal-entendidos e lidar com a insegurança.
Ex., In my opinion…
I believe…
You have a point there, but…

2
Compreensão 

oral 9º Eixo Oralidade
(EF09LI02) Compilar as ideias-
chave de textos por meio de 
tomada de notas.

Compreensão de 
textos orais, 
multimodais, de 
cunho 
argumentativo

Pode-se contar com a seleção de texto multimodal, de cunho argumentativo, 
preferencialmente autêntico e significativo na língua alvo, de modo que a sua 
compreensão esteja articulada com a ideia da língua inglesa como instrumento 
que amplia as possibilidades de informação no mundo globalizado e 
multiletrado, que inclui, principalmente, o mundo digital. Uma estratégia que 
pode ajudar na escolha do texto oral é a seleção de temas e mídias que 
dialoguem com um propósito político e social local, contribuindo para o 
engajamento crítico dos estudantes e para o exercício da cidadania ativa. Esta 
habilidade pode dialogar com as habilidades do eixo leitura (EF09LI05, 
EF09LI06, EF09LI07 e EF09LI09), afinal as estratégias de compreensão de textos 
em inglês, sejam orais e escritos, se assemelham, apesar das particularidades 
de cada uma das modalidades da língua.

3
Compreensão 

oral 9º Eixo Oralidade

(EF09LI03) Analisar 
posicionamentos defendidos e 
refutados em textos orais 
sobre temas de interesse 
social e coletivo.

Compreensão de 
textos orais, 
multimodais, de 
cunho 
argumentativo

Pode-se contar com a seleção de texto multimodal, de cunho argumentativo, 
preferencialmente autêntico e significativo na língua alvo, de modo que a sua 
compreensão esteja articulada com a ideia da língua inglesa como instrumento 
que amplia as possibilidades de informação no mundo globalizado e 
multiletrado, que inclui, principalmente, o mundo digital. Uma estratégia que 
pode ajudar na escolha do texto oral é a seleção de temas e mídias que 
dialoguem com um propósito político e social local, contribuindo para o 
engajamento crítico dos estudantes e para o exercício da cidadania ativa. Esta 
habilidade pode dialogar com as habilidades do eixo leitura (EF09LI05, 
EF09LI06, EF09LI07 e EF09LI09), afinal as estratégias de compreensão de textos 
em inglês, sejam orais e escritos, se assemelham, apesar das particularidades 
de cada uma das modalidades da língua.

4 Produção oral 9º Eixo Oralidade

(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.

Produção variar de 
textos orais com 
autonomia

É importante que a prática oral aconteça em situações significativas de uso da 
língua inglesa, como por exemplo, em apresentação em eventos escolares, com 
a audiência constituída dos membros da comunidade. É importante que, ao 
apresentar resultados de estudos ou pesquisas, o aluno conte com recursos 
visuais que o auxiliem, além de ser interessante contar com temas que sejam 
de interesse do aluno e/ou da comunidade. Pode-se destacar a importância do 
desenvolvimento das habilidades do eixo conhecimentos linguísticos (EF09LI14, 
EF09LI15, EF09LI16) para repertoriar e aprimorar a produção do texto oral 
proposta nesta habilidade. A habilidade pode ser ampliada com o 
desenvolvimento de aspectos comportamentais e atitudinais em relação ao 
falar na língua-alvo, tais como: arriscar-se e se fazer compreender, dar voz e 
vez ao outro, entender e acolher a perspectiva do outro, superar mal-entendidos 
e lidar com a insegurança.

5
Estratégias de 

leitura 9º Eixo Leitura

(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 
persuasão

Toda leitura deve ter um objetivo, o nível de compreensão pode variar de acordo 
com as necessidades e objetivos.
É importante contar com a seleção de texto escritos cujas temáticas estejam 
articuladas com a ideia da língua inglesa como instrumento que amplia as 
possibilidades de acesso ao conhecimento e à compreensão dos valores e3 
interesses de outras culturas. Faz-se necessário a utilização de textos diversos 
dos gêneros publicitários, com diferentes intenções e elementos que servem 
para convencer, a fim de que o aluno se aproprie desse conhecimento de 
maneira significativa. É preferível que os textos sejam autênticos, envolvendo o 
contato com gênero escritos multimodais que circulam nos diversos campos e 
esferas sociais, as palavras e estruturas que constituem esse texto colocarão ao 
estudante a tarefa de enfrentar desafios linguísticos reais da língua inglesa. 

6
Estratégias de 

leitura 9º Eixo Leitura

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

Recursos de 
argumentação

Esta habilidade favorece o estudo sistematizado da estrutura e do propósito do 
texto argumentativo, e prevê que o aluno diferencie opiniões de fatos em textos 
argumentativos de gêneros do jornalismo, como crônica, coluna de opinião, etc. 
Há aqui uma oportunidade para o trabalho interdisciplinar com a habilidade 
(EF89LP01) da Língua Portuguesa, no que se refere à distinção e análise da 
qualidade das informações em textos jornalísticos.

7
Estratégias de 

leitura 9º Eixo Leitura

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

Recursos de 
argumentação

Esta habilidade favorece o estudo sistematizado da estrutura e do propósito do 
texto argumentativo, e prevê que se possa reconhecer argumentos principais e 
indicadores que os amparam na escrita. É importante que esses textos tenham 
elementos que sirvam para sustentar os argumentos que são utilizados em sua 
escrita, como citações de especialistas, dados estatísticos etc.
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8
Práticas de 

leitura e novas 
tecnologias

9º Eixo Leitura

(EF09LI08) Explorar ambientes 
virtuais de informação e 
socialização, analisando a 
qualidade e a validade das 
informações veiculadas.

Informações em 
ambientes virtuais

Esta habilidade amplia as práticas de leitura e novas tecnologias que, 
anteriormente, estavam focadas na identificação de fontes confiáveis em 
ambientes virtuais informativos e passam, a propor o julgamento da qualidade 
e validade das informações veiculadas em ambientes virtuais não só de 
informação, mas também de socialização.

9
Avaliação dos 

textos lidos 9º Eixo Leitura

(EF09LI09) Compartilhar, com 
os colegas, a leitura dos 
textos escritos pelo grupo, 
valorizando os diferentes 
pontos de vista defendidos, 
com ética e respeito.

Reflexão pós-leitura

É importante contar com a seleção de textos escritos (além daqueles que o 
próprio aluno produza) cuja temática esteja articulada com a ideia da língua 
inglesa como instrumento que amplia a possibilidade de informação 
significativa. É interessante que os textos a serem lidos pelos estudantes sejam 
autorais e englobem os colegas, envolvendo a diversidade de opiniões e os 
diversos estilos de escrita.

10
Estratégias de 

escrita 9º Eixo Escrita

(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 para sustentar os 
argumentos, organizando-os 
em sequência lógica.

Escrita: construção 
da argumentação

Esta habilidade é complexa e propõe a escrita lógica e organizada de textos 
argumentativos autênticos, criativos e autônomos. O estudo sistematizado da 
estrutura e do propósito do texto argumentativo (nas habilidades EF09LI06 e 
EF09LI07) deve acontecer o desenvolvimento desta habilidade. Para o alcance 
da habilidade, é preciso estudar e sistematizar:
a) O uso de argumentos adequados para defender um ponto de vista;
b) A adequação dos argumentos ao posicionamento/tema da argumentação;
c) O uso de dados, evidenciais e exemplos para sustentar uma argumentação.

11
Estratégias de 

escrita 9º Eixo Escrita

(EF09LI11) 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).

Escrita: construção 
da persuasão

A habilidade sugere a produção escrita de textos autorais persuasivos da esfera 
publicitária que utilizem recursos verbais (jogos de palavras, por exemplo) e não 
verbais (uso de cores, por exemplo). Para isso, o estudo sistematizado dos 
recursos verbais e não verbais para a construção da persuasão em textos da 
esfera publicitária (na Habilidade EF09LI05) deve acontecer o desenvolvimento 
desta habilidade.

12
Práticas de 

escrita 9º Eixo Escrita

(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.

Produção de textos 
escritos, com 
mediação do 
professor/colegas

Produzir significa escrever textos autênticos, criativos e autônomos que revelem 
posicionamento crítico. É esperado que seja enfatizada a natureza processual 
(planejamento, produção, revisão) e o propósito comunicativo do ato de 
escrever. A habilidade prevê que os textos elaborados sejam de natureza crítica 
sobre assuntos relevantes para a comunidade e que sejam escritos em gêneros 
diversos que podem trazer elementos verbais e não-verbais para expressar 
posicionamentos.

13
Estudo do 

léxico 9º
Eixo 

Conhecimentos 
Linguísticos

(EF09LI13) 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.

Usos de linguagem 
em meio digital: 
“internetês”

Reconhecer pressupõe estudar para identificar e, posteriormente, fazer uso 
autônomo para compreender e/ou produzir textos orais e/ou escritos dos novos 
gêneros digitais e utilizando novas formas de escrita na constituição das 
mensagens (emojis. Abreviações, internetês etc)

14
Estudo do 

léxico 9º
Eixo 

Conhecimentos 
Linguísticos

(EF09LI14) Utilizar conectores 
indicadores de adição, 
condição, oposição, contraste, 
conclusão e síntese como 
auxiliares na construção da 
argumentação e 
intencionalidade discursiva.

Conectores (linking 
words)

Utilizar os conectores pressupõe produzir e compreender textos orais e escritos 
que os empreguem para comunicar ideias compreensiveis na língua inglesa – 
nesse caso, ideias argumentativas.
Exemplos de conectores:
But, although, on the other hand, even if...

15 Gramática 9º
Eixo 

Conhecimentos 
Linguísticos

(EF09LI15) Empregar, de 
modo inteligível, as formas 
verbais em orações 
condicionais dos tipos 1 e 2 (If-
clauses).

Orações 
condicionais (tipos 
1 e 2)

Empregar determinado conteúdo de forma inteligível pressupõe produzir e 
compreender textos orais e escritos que utilizem esse conteúdo para comunicar 
ideias compreensíveis na língua inglesa, ainda que, do ponto de vista 
gramatical, o texto não esteja totalmente preciso. Esta habilidade prevê a 
utilização das diferentes formas verbais em orações condicionais do tipo 1 (por 
exemplo: if it rains tomorrow, I will stay home) e tipo 2 (por exemplo: If I were 
you, I would study Spanish).

16 Gramática 9º
Eixo 

Conhecimentos 
Linguísticos

(EF09LI16) Empregar, de 
modo inteligível, os verbos 
should, must, have to, may e 
might para indicar 
recomendação, necessidade 
ou obrigação e probabilidade.

Verbos mo 
mightdais: should, 
must, have to, may 
e might

Empregar determinado conteúdo de forma inteligível pressupõe produzir e 
compreender textos orais e escritos que utilizem esse conteúdo para comunicar 
ideias compreensíveis na língua inglesa, ainda que, do ponto de vista 
gramatical, o texto não esteja totalmente preciso. Esta habilidade prevê a 
utilização dos modais should, must, have to, may e might, no sentido de 
mostrar recomendação (You should study harder), necessidade (I have to go 
home), obrigação (you must go to school) ou probabilidade (it might rain).
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17
A língua 

inglesa no 
mundo

9º
Eixo Dimensão 

Intercultural

(EF09LI17) Debater sobre a 
expansão da língua inglesa 
pelo mundo, em função do 
processo de colonização nas 
Américas, África, Ásia e 
Oceania.

Expansão da língua 
inglesa: contexto 
histórico

Por debater, subentende-se estudar para, posteriormente, examinar e 
questionar de que modo a expansão da língua inglesa pelo mundo se relaciona 
com o processo de colonização nas Américas, África, Ásia e Oceania. A 
habilidade deverá levar ao reconhecimento do inglês como língua franca, 
desvinculada da noção de pertencimento a um determinado território e 
legitimado seu uso em contextos locais. É importante a interação com textos 
que abordam a colonização do ponto de vista do colonizado.
Por discutir, subentende-se estudar para, posteriormente debater de que modo 
a língua inglesa viabiliza a comunicação intercultural e como ela afeta a 
valorização pessoal e a construção de identidade a redor do mundo. 

18
A língua 

inglesa no 
mundo

9º
Eixo Dimensão 

Intercultural

(EF09LI18) Analisar a 
importância da língua inglesa 
para o desenvolvimento das 
ciências (produção, divulgação 
e discussão de novos 
conhecimentos), da economia 
e da política no cenário 
mundial.

A língua inglesa e 
seu papel no 
intercâmbio 
científico, 
econômico e 
político

Por debater, subentende-se estudar para, posteriormente, examinar e 
questionar de que modo a expansão da língua inglesa pelo mundo se relaciona 
com o processo de colonização nas Américas, África, Ásia e Oceania. A 
habilidade deverá levar ao reconhecimento do inglês como língua franca, 
desvinculada da noção de pertencimento a um determinado território e 
legitimado seu uso em contextos locais. É importante a interação com textos 
que abordam a colonização do ponto de vista do colonizado.
Por discutir, subentende-se estudar para, posteriormente debater de que modo 
a língua inglesa viabiliza a comunicação intercultural e como ela afeta a 
valorização pessoal e a construção de identidade a redor do mundo. 

19
Comunicação 
intercultural 9º

Eixo Dimensão 
Intercultural

(EF09LI19) Discutir a 
comunicação intercultural por 
meio da língua inglesa como 
mecanismo de valorização 
pessoal e de construção de 
identidades no mundo 
globalizado.

Construção de 
identidades no 
mundo globalizado

Por debater, subentende-se estudar para, posteriormente, examinar e 
questionar de que modo a expansão da língua inglesa pelo mundo se relaciona 
com o processo de colonização nas Américas, África, Ásia e Oceania. A 
habilidade deverá levar ao reconhecimento do inglês como língua franca, 
desvinculada da noção de pertencimento a um determinado território e 
legitimado seu uso em contextos locais. É importante a interação com textos 
que abordam a colonização do ponto de vista do colonizado.
Por discutir, subentende-se estudar para, posteriormente debater de que modo 
a língua inglesa viabiliza a comunicação intercultural e como ela afeta a 
valorização pessoal e a construção de identidade a redor do mundo. 


