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APRESENTAÇÃO 
 

 Ao assumir a Secretaria Municipal da Educação (SMED) no ano de 2009, elencamos como focos de trabalho a 

Reestruturação Curricular e o fortalecimento da Gestão Democrática. Nesse sentido, todas as ações planejadas e executadas 

priorizaram a concretização desses objetivos, pois acreditamos que é na mobilização e articulação intencional, responsável e 

harmoniosa de todos os segmentos envolvidos no processo educativo, cada qual com suas especificidades e atribuições, que se 

consolidam políticas educacionais responsáveis pela configuração da identidade de uma Rede de Ensino.   

 Embora em diferentes tempos o debate sobre currículo já tenha sido constante nas pautas pedagógicas, as reformas 

educacionais criam a necessidade de continuarmos refletindo em favor de uma escola democrática que humanize e assegure a 

aprendizagem. Sabemos que esse processo exige a participação, o diálogo e o engajamento de todos.  Assim, para que tal 

processo se efetive, é importante que todos dele participem e com ele contribuam, refletindo e analisando os princípios e os 

preceitos legais, a prática pedagógica, as intenções, as competências e as habilidades, os conceitos que permeiam e estruturam o 

Ensino Fundamental, bem como o papel do conteúdo nesse contexto, tudo isso na direção de uma aprendizagem mais significativa.  

 Nesse sentido, o Caderno 3 – Planos de Trabalho (Planejamento Trimestral) - também como os demais cadernos: Caderno 1 

- Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul e Caderno 2 - Referenciais da Educação da Rede 

Municipal de Ensino de Caxias do Sul - Planos de Estudo da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - tem como norte 

promover e ampliar a reflexão e o debate sobre o Currículo e suas implicações, subsidiando a ação docente e a qualificação do 

Plano de Trabalho do Professor e o processo de aprendizagem. 

 Acredito que somente se nos empenharmos em tornar a educação um processo mais significativo e afetivo, um verdadeiro 

instrumento de emancipação individual, em que todos possam aprender e do qual todos possam participar de forma ativa, com ética, 

dignidade e respeito à diversidade estaremos realmente imprimindo maior qualidade à educação. Um grande abraço, 

 

Edson Paulo Theodoro da Rosa 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 A liberdade de organização conferida aos sistemas por meio da legislação vincula-se à existência de diretrizes que se 

constituem guia de orientação para o debate/reflexão/estudo sobre currículo. Nesse sentido, a Secretaria Municipal da Educação 

(SMED) promoveu tempos de discussão coletiva para aprofundamento de questões acerca do currículo e seus desdobramentos. 

Esses momentos não contemplaram apenas conhecimentos sobre ensinar-aprender, mas também uma maneira de organizá-los, 

pois temos consciência da pluralidade de possibilidades de implementação curricular.  

 Esse movimento resultou na elaboração de dois documentos: Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de 

Caxias do Sul (caderno 1) e Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul  - Planos de Estudo da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental (caderno 2).  

O documento Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul (caderno 1) explicita os fundamentos 

epistemológicos, pedagógicos e legais que regem a educação na Rede. Os Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino 

de Caxias do Sul - Planos de Estudo da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (caderno 2) - estabelecem a organização anual 

do currículo na dimensão de macroplanejamento. 

Com base nesses dois documentos, foram construídos os planejamentos trimestrais, intitulados - Referenciais da Educação 

da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul - Planos de Trabalho (caderno 3). Esse documento detalha o caderno 2 – Planos 

de Estudo. Ambos orientam o plano de trabalho do professor, apontando as aprendizagens previstas e a consequente avaliação no 

que se refere ao desenvolvimento de competências e habilidades, à formação de conceitos, à constituição de valores e à adoção de 

atitudes.  

A partir desses referenciais, cada escola organizará o seu currículo, suscitando novas indagações, incorporando outros 

elementos próprios de seu contexto, de forma a contemplar a diversidade e o fazer aprender, provocando assim, a continuidade do 

debate.  

[...] Sabemos que tão importante quanto o caminho percorrido e a chegada, é tudo o que fez parte do viajar. Possivelmente, daqui a 
algum tempo, nossa curiosidade nos impulsionará a enfrentar novas aventuras e, a partir daí, construir/redimensionar outros mapas. 
Talvez um dia, descobriremos que o tesouro não está guardado num baú.[...] Perceberemos então que o tesouro tão procurado está 
(escondido) em cada um de nós[...]  (Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino – Caderno 1) 



 

PLANOS DE TRABALHO 

Competências

Atitudes-foco do 
trimestre

Aprendizagens previstas

Habilidades

ANOS DE TRABALHO - Macroplanejamento Trimestral

 

Competências-foco do trimestre

Objetivo geral do trimestre

Aprendizagens previstas

Conceitos

Conteúdos

Critérios de avaliação

Qualitativos

Valores do trimestre

5 

rimestral 

 

Critérios de avaliação

Quantitativos

Valores do trimestre
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LÍNGUA ESTRANGEIRA 

6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Competências-

foco 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais ou não verbais 

• Atuar em grupo 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais ou não verbais 

• Usar adequadamente a 

informação acumulada 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais ou não verbais 

• Avaliar criticamente dados, 

situações e fenômenos  

Atitudes-foco 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam  

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA 

6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

e/ou para o ambiente  

• Disposição em ouvir as ideias 

do grupo e expressar as suas 

•  Cooperação com o grupo nas 

diferentes atividades 

propostas 

•  Cuidado com os materiais de 

uso pessoal e de uso comum 

e/ou para o ambiente 

• Estímulo à participação dos 

colegas nas atividades 

propostas, priorizando a 

inclusão de todos 

• Valorização do uso de 

recursos tecnológicos como 

instrumento de aprendizagem 

e/ou para o ambiente 

• Valorização das relações 

interpessoais no contexto 

escolar 

• Postura favorável à 

aprendizagem, incluindo 

atenção, concentração, 

dedicação 

Valores 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA 

6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Humildade 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Humildade 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Humildade 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

Objetivo geral 

• Proporcionar ao aluno o acesso 

a uma nova língua e a uma 

nova cultura, por meio do 

reconhecimento dos países 

falantes dessa língua e dos 

empréstimos linguísticos na 

formação da língua materna, 

além de práticas de linguagem 

• Promover situações 

enunciativas de leitura e 

produção de textos simples 

(orais e escritos) que priorizem 

informações pessoais e 

instruções, para que o aluno 

tenha acesso à língua 

estrangeira e à nova cultura, 

• Oportunizar ao aluno situações 

de aprendizagem na língua 

estrangeira que contemplem 

textos simples (orais e escritos), 

envolvendo descrições e 

instruções, a fim de que 

acesse à nova cultura e 

desenvolva habilidades de ler, 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA 

6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

envolvendo textos simples (orais 

e escritos) que focalizem 

apresentações e instruções, a 

fim de promover o início do 

desenvolvimento das 

habilidades de ler, compreender 

auditivamente, falar e escrever 

nessa língua. 

desenvolvendo as habilidades 

de ler, compreender 

auditivamente, falar e escrever 

nessa língua. 

compreender auditivamente, 

falar e escrever nessa língua.  

Critérios 

qualitativos  

de  

avaliação 

 

• Reconheça, de modo apropriado, 

os países falantes da língua 

estrangeira e alguns 

empréstimos linguísticos 

incorporados ao léxico da língua 

materna 

• Compreenda adequadamente, 

analisando recursos linguísticos 

e lexicais textos simples (orais e 

escritos) envolvendo 

• Compreenda adequadamente, 

analisando recursos linguísticos 

e lexicais, textos simples (orais e 

escritos) envolvendo informações 

pessoais e instruções em língua 

estrangeira  

• Produza textos simples (orais e 

escritos) envolvendo informações 

pessoais e instruções em língua 

estrangeira, empregando 

• Compreenda adequadamente, 

analisando recursos linguísticos 

e lexicais, textos simples (orais e 

escritos) envolvendo descrições 

e instruções em língua 

estrangeira 

• Produza textos simples (orais e 

escritos) envolvendo descrições 

e instruções em língua 

estrangeira, empregando 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA 

6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

apresentações e instruções 

•  Produza textos simples (orais e 

escritos) envolvendo 

apresentações e instruções em 

língua estrangeira, empregando 

recursos linguísticos e lexicais 

adequados à finalidade de cada 

texto 

recursos linguísticos e lexicais 

adequados à finalidade de cada 

texto 

recursos linguísticos e lexicais 

adequados à finalidade de cada 

texto 

Habilidades 

Ler/Ouvir 

• Compreender e valorizar o papel da língua estrangeira no processo de comunicação e interação humana 

• Reconhecer a inter-relação da língua estrangeira com a cultura em que está inserida 

• Estabelecer relações de comparação entre as datas comemorativas, eventos especiais, festivais do Brasil, com 

as de outros países, enfocando os aspectos socioculturais 

• Reconhecer aspectos da tradição cultural literária dos países que falam a língua estrangeira 

• Selecionar procedimentos de leitura adequados a cada situação enunciativa 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA 

6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Reconhecer finalidade e uso social de diferentes textos e portadores de textos 

• Realizar inferências e antecipações, baseando-se no contexto e no conhecimento textual da língua materna 

• Identificar os prováveis interlocutores de um texto 

• Reconhecer elementos verbais e não verbais como parte de um texto, estabelecendo relações entre os 

mesmos 

• Identificar o tema geral do texto 

• Reconhecer as partes principais do texto, o assunto geral de cada parágrafo e as articulações de sentido entre 

eles 

• Localizar informação explícita no texto, com base em sua compreensão global 

• Associar vocábulos da língua estrangeira, relacionando-os e associando-os com os vocábulos da língua 

materna 

• Inferir o sentido denotado de palavras ou expressões a partir do contexto ou selecionar a acepção mais 

adequada em verbete de dicionário, observando seu contexto semântico 

• Reconhecer palavras-chave 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA 

6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Identificar os efeitos de sentido produzidos no texto pelo uso intencional de palavras, expressões, recursos 

gráfico-visuais e pontuação  

• Identificar padrões ortográficos na escrita de palavras 

• Reconhecer diferenças entre a língua que se fala e a língua que se escreve 

• Analisar as estruturas gramaticais próprias da língua estrangeira 

• Associar os temas dos textos lidos ao seu conhecimento prévio ou de mundo 

Escrever/Falar 

• Usar a língua estrangeira em situações de interação social 

• Planejar a produção de um texto, considerando a situação enunciativa 

• Selecionar os gêneros de texto às práticas sociais que os requerem 

• Empregar nas produções o vocabulário adquirido nas práticas de leitura 

• Empregar padrões ortográficos na escrita de palavras 

• Utilizar palavras, expressões, recursos gráfico-visuais e pontuação para produzir efeitos de sentido 



 

6º ano 1º trimestre 

• Falar, observando pronúncia, tonicidade e entonação

• Empregar as estruturas gramaticais próprias da língua estrangeira

• Revisar o texto produzido em cada contexto enunciativo, avaliando

Conceitos 

LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 2º trimestre 

Falar, observando pronúncia, tonicidade e entonação 

uturas gramaticais próprias da língua estrangeira 

Revisar o texto produzido em cada contexto enunciativo, avaliando-o e reformulando

13 

3º trimestre 

o e reformulando-o, se necessário 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA 

6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Conteúdos 

• Contextualização dos países 

falantes da língua estrangeira 

• Empréstimos linguísticos na 

formação da língua materna 

• Texto verbal e não verbal 

• Condições de produção e 

recepção dos textos: contexto de 

produção (autoria, interlocutores, 

finalidade, lugar e momento em 

que ocorre a interação); suportes 

de circulação original (livros, 

revistas, outdoors, internet, 

periódicos, folhetos etc.); esfera 

de circulação original (escolar, 

jornalística, artístico-literária, de 

entretenimento, ocupacional, 

publicitária, profissional etc.) 

• Recursos gráficos suplementares 

• Inter-relação das diferentes 

culturas e suas respectivas 

línguas 

• Texto verbal e não verbal 

• Condições de produção e 

recepção dos textos: contexto de 

produção (autoria, interlocutores, 

finalidade, lugar e momento em 

que ocorre a interação); suportes 

de circulação original (livros, 

revistas, outdoors, internet, 

periódicos, folhetos etc.); esfera 

de circulação original (escolar, 

jornalística, artístico-literária, de 

entretenimento, ocupacional, 

publicitária, profissional etc.) 

• Recursos gráficos suplementares 

(distribuição espacial, margem, 

• Inter-relação das diferentes 

culturas e suas respectivas 

línguas 

• Texto verbal e não verbal 

• Condições de produção e 

recepção dos textos: contexto de 

produção (autoria, interlocutores, 

finalidade, lugar e momento em 

que ocorre a interação); suportes 

de circulação original (livros, 

revistas, outdoors, internet, 

periódicos, folhetos etc.); esfera 

de circulação original (escolar, 

jornalística, artístico-literária, de 

entretenimento, ocupacional, 

publicitária, profissional etc.) 

• Recursos gráficos suplementares 

(distribuição espacial, margem, 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA 

6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

(distribuição espacial, margem, 

marcação de parágrafo, 

pontuação, letra maiúscula) 

• Ortografia 

• Pronúncia, tonicidade e 

entonação 

• Procedimentos de leitura 

• Procedimentos para uso do 

dicionário 

• Vocabulário próprio de 

apresentações e de instruções 

reveladoras das interações 

típicas da sala de aula 

(comandos) 

• Estruturas gramaticais próprias 

de textos simples envolvendo 

apresentações e de instruções 

reveladoras das interações 

marcação de parágrafo, 

pontuação, letra maiúscula) 

• Ortografia 

• Pronúncia, tonicidade e 

entonação 

• Procedimentos de leitura 

• Procedimentos para uso do 

dicionário 

• Vocabulário próprio de 

informações pessoais e de 

instruções reveladoras das 

interações típicas da sala de aula 

(comandos e permissões) 

• Estruturas gramaticais próprias 

de textos simples relativos a 

informações pessoais e a 

instruções reveladoras das 

marcação de parágrafo, 

pontuação, letra maiúscula) 

• Ortografia 

• Pronúncia, tonicidade e 

entonação 

• Procedimentos de leitura 

• Procedimentos para uso do 

dicionário 

• Vocabulário próprio de 

descrições e de instruções 

reveladoras das interações 

típicas da sala de aula 

(comandos, permissões e 

combinações) 

• Estruturas gramaticais próprias 

de textos simples relativos a 

descrições e a instruções 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA 

6º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

típicas da sala de aula 

(comandos): 

1. Marcadores temporais no 

presente (verbos ser e 

estar) 

2. Recursos linguísticos para 

dar instruções 

3. Pronominalização 

(pronomes pessoais) 

 

 

interações típicas da sala de aula 

(comandos e permissões): 

1. Marcadores temporais no 

presente (verbos ser e 

estar) 

2. Recursos linguísticos para 

dar instruções 

3. Pronominalização 

(pronomes pessoais, 

possessivos) 

4. Numerais 

 

 

 

reveladoras das interações 

típicas da sala de aula 

(comandos, permissões e 

combinações): 

1. Marcadores temporais no 

presente 

2. Recursos linguísticos para 

dar instruções 

3. Pronominalização 

(pronomes pessoais, 

possessivos e 

interrogativos) 

4. Caracterizadores de 

seres, objetos e lugares 

5.  Expressões para localizar 

seres, objetos e lugares 

no espaço (preposições e 

advérbios) 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA 

7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Competências-

foco 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais ou não verbais 

• Atuar em grupo 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais ou não verbais 

• Usar adequadamente a 

informação acumulada 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais ou não verbais 

• Avaliar criticamente dados, 

situações e fenômenos  

Atitudes-foco 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam  

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA 

7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

e/ou para o ambiente  

• Disposição em ouvir as 

ideias do grupo e expressar 

as suas 

•  Cooperação com o grupo 

nas diferentes atividades 

propostas 

•  Cuidado com os materiais 

de uso pessoal e de uso 

comum  

e/ou para o ambiente 

• Estímulo à participação dos 

colegas nas atividades 

propostas, priorizando a 

inclusão de todos 

• Valorização do uso de 

recursos tecnológicos como 

instrumento de 

aprendizagem 

e/ou para o ambiente 

• Valorização das relações 

interpessoais no contexto 

escolar 

• Postura favorável à 

aprendizagem, incluindo 

atenção, concentração, 

dedicação 

Valores 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA 

7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

Objetivo geral 

• Promover situações 

enunciativas de leitura e 

produção de textos simples 

(orais e escritos) que priorizem 

apresentações, informações 

• Proporcionar ao aluno práticas 

de linguagem, envolvendo 

textos simples (orais e 

escritos), relacionados a 

descrições e preferências, a 

fim de promover o acesso à 

• Oportunizar ao aluno situações 

de aprendizagem na língua 

estrangeira que contemplem 

textos simples (orais e 

escritos), envolvendo 

preferências e aptidões, a fim 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA 

7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

pessoais e instruções, para 

que o aluno tenha acesso à 

língua estrangeira e à nova 

cultura, desenvolvendo as 

habilidades de ler, 

compreender auditivamente, 

falar e escrever nessa língua. 

nova cultura e o 

desenvolvimento das 

habilidades de ler, 

compreender auditivamente, 

falar e escrever na língua 

estrangeira. 

de que acesse à nova cultura e 

desenvolva as habilidades de 

ler, compreender 

auditivamente, falar e escrever 

nessa língua. 

Critérios 

qualitativos de 

avaliação 

• Compreenda adequadamente, 

analisando recursos linguísticos 

e lexicais, textos simples (orais 

e escritos) envolvendo 

apresentações, informações 

pessoais e instruções em língua 

estrangeira  

• Produza textos simples (orais e 

escritos) envolvendo 

apresentações, informações 

pessoais e instruções em língua 

• Compreenda adequadamente, 

analisando recursos linguísticos 

e lexicais, textos simples (orais 

e escritos) envolvendo 

descrições e preferências em 

língua estrangeira 

• Produza textos simples (orais e 

escritos) envolvendo 

descrições e preferências em 

língua estrangeira, 

empregando recursos 

• Compreenda adequadamente, 

analisando recursos linguísticos 

e lexicais, textos simples (orais 

e escritos) envolvendo 

preferências e aptidões em 

língua estrangeira 

• Produza textos simples (orais e 

escritos) envolvendo 

preferências e aptidões em 

língua estrangeira, 

empregando recursos 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA 

7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

estrangeira, empregando 

recursos linguísticos e lexicais 

adequados à finalidade de cada 

texto 

linguísticos e lexicais 

adequados à finalidade de 

cada texto 

linguísticos e lexicais 

adequados à finalidade de 

cada texto 

Habilidades 

Ler/Ouvir 

• Compreender e valorizar o papel da língua estrangeira no processo de comunicação e interação humana 

• Reconhecer a inter-relação da língua estrangeira com a cultura em que está inserida 

• Estabelecer relações de comparação entre as datas comemorativas, eventos especiais, festivais do Brasil, 

com as de outros países, enfocando os aspectos socioculturais 

• Reconhecer aspectos da tradição cultural literária dos países que falam a língua estrangeira 

• Selecionar procedimentos de leitura adequadas a cada situação enunciativa 

• Reconhecer finalidade e uso social de diferentes textos e portadores de textos 

• Realizar inferências e antecipações, baseando-se no contexto e no conhecimento textual da língua materna 

• Identificar os prováveis interlocutores de um texto 



22 

 

LÍNGUA ESTRANGEIRA 

7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Reconhecer elementos verbais e não verbais como parte de um texto, estabelecendo relações entre os 

mesmos 

• Identificar o tema geral do texto 

• Reconhecer as partes principais do texto, o assunto geral de cada parágrafo e as articulações de sentido 

entre eles 

• Localizar informação explícita no texto, com base em sua compreensão global 

• Associar vocábulos da língua estrangeira, relacionando-os e associando-os com os vocábulos da língua 

materna 

• Inferir o sentido denotado de palavras ou expressões a partir do contexto ou selecionar a acepção mais 

adequada em verbete de dicionário, observando seu contexto semântico 

• Reconhecer palavras-chave 

• Identificar os efeitos de sentido produzidos no texto pelo uso intencional de palavras, expressões, recursos 

gráfico-visuais e pontuação  

• Identificar padrões ortográficos na escrita de palavras 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA 

7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Reconhecer diferenças entre a língua que se fala e a língua que se escreve 

• Analisar as estruturas gramaticais próprias da língua estrangeira 

• Associar os temas dos textos lidos ao seu conhecimento prévio ou de mundo 

Escrever/Falar 

• Usar a língua estrangeira em situações de interação social 

• Planejar a produção de um texto, considerando a situação enunciativa 

• Selecionar os gêneros de texto às práticas sociais que os requerem 

• Empregar nas produções o vocabulário adquirido nas práticas de leitura 

• Empregar padrões ortográficos na escrita de palavras 

• Utilizar palavras, expressões, recursos gráfico-visuais e pontuação para produzir efeitos de sentido 

• Falar, observando pronúncia, tonicidade e entonação 

• Empregar as estruturas gramaticais próprias da língua estrangeira 

• Revisar o texto produzido em cada contexto enunciativo, avaliando-o e reformulando-o, se necessário 



 

7º ano 1º trimestre

Conceitos 

Conteúdos 

• Inter-relação das diferentes 

culturas e suas respectivas 

línguas  

• Texto verbal e não verbal

LÍNGUA ESTRANGEIRA 

1º trimestre 2º trimestre 

relação das diferentes 

culturas e suas respectivas 

Texto verbal e não verbal 

• Inter-relação das diferentes 

culturas e suas respectivas 

línguas  

• Texto verbal e não verbal 

• Condições de produção e 

• Inter

culturas e suas respectivas 

línguas 

• Texto verbal e não verbal

• Condições de produção e 

24 

3º trimestre 

 

Inter-relação das diferentes 

culturas e suas respectivas 

línguas  

Texto verbal e não verbal 

Condições de produção e 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA 

7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Condições de produção e 

recepção dos textos: contexto 

de produção (autoria, 

interlocutores, finalidade, lugar 

e momento em que ocorre a 

interação); suportes de 

circulação original (livros, 

revistas, outdoors, internet, 

periódicos, folhetos etc.); esfera 

de circulação original (escolar, 

jornalística, artístico-literária, de 

entretenimento, ocupacional, 

publicitária, profissional etc.) 

• Recursos gráficos 

suplementares (distribuição 

espacial, margem, marcação de 

parágrafo, pontuação, letra 

maiúscula) 

recepção dos textos: contexto 

de produção (autoria, 

interlocutores, finalidade, lugar 

e momento em que ocorre a 

interação); suportes de 

circulação original (livros, 

revistas, outdoors, internet, 

periódicos, folhetos etc.); esfera 

de circulação original (escolar, 

jornalística, artístico-literária, de 

entretenimento, ocupacional, 

publicitária, profissional etc.) 

• Recursos gráficos 

suplementares (distribuição 

espacial, margem, marcação de 

parágrafo, pontuação, letra 

maiúscula) 

recepção dos textos: contexto 

de produção (autoria, 

interlocutores, finalidade, lugar 

e momento em que ocorre a 

interação); suportes de 

circulação original (livros, 

revistas, outdoors, internet, 

periódicos, folhetos etc.); esfera 

de circulação original (escolar, 

jornalística, artístico-literária, de 

entretenimento, ocupacional, 

publicitária, profissional etc.) 

• Recursos gráficos 

suplementares (distribuição 

espacial, margem, marcação de 

parágrafo, pontuação, letra 

maiúscula) 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA 

7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Ortografia 

• Pronúncia, tonicidade e 

entonação 

• Procedimentos de leitura 

• Procedimentos para uso do 

dicionário 

• Vocabulário próprio de 

apresentações, informações 

pessoais e instruções 

reveladoras das interações 

típicas da sala de aula 

(comandos, permissões e 

combinações) 

• Estruturas gramaticais próprias 

de textos simples envolvendo 

apresentações, informações 

pessoais e instruções 

reveladoras das interações 

• Ortografia 

• Pronúncia, tonicidade e 

entonação 

• Procedimentos de leitura 

• Procedimentos para uso do 

dicionário 

• Vocabulário próprio de 

descrições, preferências e 

instruções reveladoras das 

interações típicas da sala de 

aula (comandos, permissões e 

combinações) 

•  Estruturas gramaticais próprias 

de textos simples envolvendo 

descrições, preferências e 

instruções reveladoras das 

interações típicas da sala de 

aula (comandos, permissões e 

• Ortografia 

• Pronúncia, tonicidade e 

entonação 

• Procedimentos de leitura 

• Procedimentos para uso do 

dicionário 

• Vocabulário próprio de 

preferências, aptidões e 

instruções reveladoras das 

interações típicas da sala de 

aula (comandos, permissões e 

combinações) 

• Estruturas gramaticais próprias 

de textos simples relativos a 

preferências, aptidões e 

instruções reveladoras das 

interações típicas da sala de 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA 

7º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

típicas da sala de aula 

(comandos, permissões e 

combinações): 

1. Marcadores temporais no 

presente  

2. Recursos linguísticos 

para dar instruções 

3. Pronominalização 

(pronomes pessoais, 

possessivos e 

interrogativos) 

4. Numerais 

combinações): 

1. Marcadores temporais no 

presente 

2. Recursos linguísticos 

para dar instruções 

3. Pronominalização 

(pronomes pessoais, 

possessivos e 

demonstrativos) 

4. Expressões 

caracterizadoras de 

seres, objetos e lugares 

(adjetivos) 

5. Expressões para 

localizar seres, objetos e 

lugares no espaço 

(preposições e advérbios 

de lugar) 

aula (comandos, permissões e 

combinações): 

1. Marcadores temporais no 

presente 

2. Recursos linguísticos 

para dar instruções 

3. Pronominalização 

(pronomes pessoais e 

interrogativos) 

4. Definitivização (uso dos 

artigos) 

5. Marcadores linguísticos 

para manifestar 

preferências e aptidões 

(nomes, adjetivos, 

preposições e advérbios) 

  



28 

 

 

LÍNGUA ESTRANGEIRA 

8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Competências-

foco 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais ou não verbais 

• Atuar em grupo 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais ou não verbais 

• Usar adequadamente a 

informação acumulada 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais ou não verbais 

• Avaliar criticamente dados, 

situações e fenômenos  

Atitudes-foco 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam  

• Busca de soluções frente a 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA 

8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

e/ou para o ambiente  

• Disposição em ouvir as 

ideias do grupo e expressar 

as suas 

•  Cooperação com o grupo 

nas diferentes atividades 

propostas 

•  Cuidado com os materiais de 

uso pessoal e de uso comum  

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

e/ou para o ambiente 

• Estímulo à participação dos 

colegas nas atividades 

propostas, priorizando a 

inclusão de todos 

• Valorização do uso de 

recursos tecnológicos como 

instrumento de aprendizagem 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

e/ou para o ambiente 

• Valorização das relações 

interpessoais no contexto 

escolar 

• Postura favorável à 

aprendizagem, incluindo 

atenção, concentração, 

dedicação 

Valores 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA 

8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

Objetivo geral 

• Propiciar ao aluno situações de 

aprendizagem na língua 

estrangeira por meio de 

práticas de linguagem que 

pressuponham a leitura e a 

• Promover situações 

enunciativas de leitura e 

produção de textos de 

diferentes complexidades (orais 

e escritos) que priorizem 

preferências e aptidões em 

• Oportunizar ao aluno situações 

de aprendizagem na língua 

estrangeira que contemplem 

textos de diferentes 

complexidades (orais e 

escritos) envolvendo rotinas e 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA 

8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

produção (oral e escrita) de 

textos de diferentes 

complexidades, enfatizando 

instruções e descrições, a fim 

de promover o acesso à nova 

cultura e a ampliação das 

habilidades de ler, 

compreender auditivamente, 

falar e escrever nessa língua, 

bem como expandir  

vocabulário e recursos 

linguísticos empregados em 

produções, tendo como base 

situações de uso do idioma. 

língua estrangeira, para que o 

aluno tenha acesso à nova 

cultura, desenvolva as 

habilidades de ler, 

compreender auditivamente, 

falar e escrever nessa língua, 

bem como amplie vocabulário e 

recursos linguísticos 

empregados em produções, 

tendo como base situações de 

uso do idioma. 

relatos, a fim de que acesse à 

nova cultura, desenvolva as 

habilidades de ler, 

compreender auditivamente, 

falar e escrever nessa língua, 

bem como amplie vocabulário e  

recursos linguísticos 

empregados em produções, 

tendo como base situações de 

uso do idioma. 

Critérios 

qualitativos de 

avaliação 

• Compreenda adequadamente, 

analisando recursos linguísticos 

e lexicais, textos simples (orais e 

escritos) envolvendo instruções 

e descrições em língua 

• Compreenda adequadamente, 

analisando recursos linguísticos 

e lexicais, textos simples (orais e 

escritos) envolvendo 

preferências e aptidões em 

• Compreenda adequadamente, 

analisando recursos linguísticos 

e lexicais, textos simples (orais e 

escritos) envolvendo rotinas e 

relatos em língua estrangeira  
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LÍNGUA ESTRANGEIRA 

8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

estrangeira 

• Produza textos simples (orais e 

escritos) envolvendo instruções 

e descrições em língua 

estrangeira, empregando 

recursos linguísticos e lexicais 

adequados à finalidade de cada 

texto 

língua estrangeira 

• Produza textos simples (orais e 

escritos) envolvendo 

preferências e aptidões em 

língua estrangeira, empregando 

recursos linguísticos e lexicais 

adequados à finalidade de cada 

texto 

• Produza textos simples (orais e 

escritos) envolvendo rotinas e 

relatos em língua estrangeira, 

empregando recursos 

linguísticos e lexicais 

adequados à finalidade de cada 

texto 

Habilidades 

Ler/Ouvir 

• Compreender e valorizar o papel da língua estrangeira no processo de comunicação e interação humana 

• Reconhecer a inter-relação da língua estrangeira com a cultura em que está inserida 

• Estabelecer relações de comparação entre as datas comemorativas, eventos especiais, festivais do Brasil, 

com as de outros países, enfocando os aspectos socioculturais 

• Reconhecer aspectos da tradição cultural literária dos países que falam a língua estrangeira 

• Selecionar procedimentos de leitura adequadas a cada situação enunciativa 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA 

8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Reconhecer finalidade e uso social de diferentes textos e portadores de textos 

• Realizar inferências e antecipações, baseando-se no contexto e no conhecimento textual da língua materna 

• Identificar os prováveis interlocutores de um texto 

• Reconhecer elementos verbais e não verbais como parte de um texto, estabelecendo relações entre os 

mesmos 

• Identificar o tema geral do texto 

• Reconhecer as partes principais do texto, o assunto geral de cada parágrafo e as articulações de sentido 

entre eles 

• Localizar informação explícita no texto, com base em sua compreensão global 

• Associar vocábulos da língua estrangeira, relacionando-os e associando-os com os vocábulos da língua 

materna 

• Inferir o sentido denotado de palavras ou expressões a partir do contexto ou selecionar a acepção mais 

adequada em verbete de dicionário, observando seu contexto semântico 

• Reconhecer palavras-chave 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA 

8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Identificar os efeitos de sentido produzidos no texto pelo uso intencional de palavras, expressões, recursos 

gráfico-visuais e pontuação  

• Identificar padrões ortográficos na escrita de palavras 

• Reconhecer diferenças entre a língua que se fala e a língua que se escreve 

• Analisar as estruturas gramaticais próprias da língua estrangeira 

• Associar os temas dos textos lidos ao seu conhecimento prévio ou de mundo 

Escrever/Falar 

• Usar a língua estrangeira em situações de interação social 

• Planejar a produção de um texto, considerando a situação enunciativa 

• Selecionar os gêneros de texto às práticas sociais que os requerem 

• Empregar nas produções o vocabulário adquirido nas práticas de leitura 

• Empregar padrões ortográficos na escrita de palavras 

• Utilizar palavras, expressões, recursos gráfico-visuais e pontuação para produzir efeitos de sentido 



 

8º ano 1º trimestre

• Falar, observando pronúncia, tonicidade e entonação

• Empregar as estruturas gramaticais próprias da língua estrangeira

• Revisar o texto produzido em cada contexto enunciativo, avaliando

Conceitos 

LÍNGUA ESTRANGEIRA 

1º trimestre 2º trimestre 

Falar, observando pronúncia, tonicidade e entonação 

ar as estruturas gramaticais próprias da língua estrangeira 

Revisar o texto produzido em cada contexto enunciativo, avaliando-o e reformulando

35 

3º trimestre 

o e reformulando-o, se necessário 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA 

8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Conteúdos 

• Inter-relação das diferentes 

culturas e suas respectivas 

línguas  

• Texto verbal e não verbal 

• Condições de produção e 

recepção dos textos: contexto 

de produção (autoria, 

interlocutores, finalidade, lugar e 

momento em que ocorre a 

interação); suportes de 

circulação original (livros, 

revistas, outdoors, internet, 

periódicos, folhetos etc.); esfera 

de circulação original (escolar, 

jornalística, artístico-literária, de 

entretenimento, ocupacional, 

publicitária, profissional etc.) 

• Inter-relação das diferentes 

culturas e suas respectivas 

línguas  

• Texto verbal e não verbal 

• Condições de produção e 

recepção dos textos: contexto 

de produção (autoria, 

interlocutores, finalidade, lugar e 

momento em que ocorre a 

interação); suportes de 

circulação original (livros, 

revistas, outdoors, internet, 

periódicos, folhetos etc.); esfera 

de circulação original (escolar, 

jornalística, artístico-literária, de 

entretenimento, ocupacional, 

publicitária, profissional etc.) 

• Recursos gráficos 

• Inter-relação das diferentes 

culturas e suas respectivas 

línguas  

• Texto verbal e não verbal 

• Condições de produção e 

recepção dos textos: contexto 

de produção (autoria, 

interlocutores, finalidade, lugar e 

momento em que ocorre a 

interação); suportes de 

circulação original (livros, 

revistas, outdoors, internet, 

periódicos, folhetos etc.); esfera 

de circulação original (escolar, 

jornalística, artístico-literária, de 

entretenimento, ocupacional, 

publicitária, profissional etc.) 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA 

8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Recursos gráficos 

suplementares (distribuição 

espacial, margem, marcação de 

parágrafo, pontuação, letra 

maiúscula) 

• Ortografia 

• Pronúncia, tonicidade e 

entonação 

• Procedimentos de leitura 

• Procedimentos para uso do 

dicionário 

• Vocabulário próprio de 

descrições e de instruções 

reveladoras das interações 

típicas da sala de aula 

(comandos, permissões e 

suplementares (distribuição 

espacial, margem, marcação de 

parágrafo, pontuação, letra 

maiúscula) 

• Ortografia 

• Pronúncia, tonicidade e 

entonação 

• Procedimentos de leitura 

• Procedimentos para uso do 

dicionário 

• Vocabulário próprio de 

preferências, de aptidões e de 

instruções reveladoras das 

interações típicas da sala de 

aula (comandos, permissões e 

combinações) 

• Recursos gráficos 

suplementares (distribuição 

espacial, margem, marcação de 

parágrafo, pontuação, letra 

maiúscula) 

• Ortografia 

• Pronúncia, tonicidade e 

entonação 

• Procedimentos de leitura 

• Procedimentos para uso do 

dicionário 

• Vocabulário próprio de rotinas, 

de relatos e de instruções 

reveladoras das interações 

típicas da sala de aula 

(comandos, permissões e 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA 

8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

combinações) 

• Estruturas gramaticais próprias 

de textos de diferentes 

complexidades relativos a 

descrições e instruções 

reveladoras das interações 

típicas da sala de aula 

(comandos, permissões e 

combinações): 

1. Marcadores temporais no 

presente 

2. Pronominalização 

(pronomes pessoais e 

pronomes possessivos) 

3. Definitivização (uso dos 

artigos) 

4. Recursos linguísticos 

para dar instruções 

• Estruturas gramaticais próprias 

de textos de diferentes 

complexidades envolvendo 

preferências, aptidões e 

instruções reveladoras das 

interações típicas da sala de 

aula (comandos, permissões e 

combinações): 

1. Marcadores temporais no 

presente 

2. Pronominalização 

(pronomes pessoais e 

interrogativos) 

3. Definitivização (uso dos 

artigos) 

4. Recursos linguísticos 

para dar instruções 

5. Marcadores linguísticos 

para manifestar 

combinações) 

• Estruturas gramaticais próprias 

de textos de diferentes 

complexidades relativos a 

rotinas, relatos e instruções 

reveladoras das interações 

típicas da sala de aula 

(comandos, permissões e 

combinações): 

1. Marcadores temporais no 

presente e no passado 

2. Pronominalização 

(pronomes pessoais e 

pronomes indefinidos) 

3. Definitivização (uso de 

artigos) 

4. Recursos linguísticos 

para dar instruções 

5. Marcadores espaciais 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA 

8º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

5. Expressões 

caracterizadoras de 

seres, objetos e lugares 

(adjetivos) 

6. Numerais 

7. Marcadores espaciais 

para localizar seres, 

objetos e lugares 

(preposições e advérbios) 

8. Mecanismos coesivos de 

articulação (preposições e 

conjunções) 

preferências e aptidões 

(verbos, preposições e 

advérbios 

6. Mecanismos coesivos de 

articulação (preposições e 

conjunções) 

 

 

 

para caracterizar ações 

do dia a dia ou realizadas 

no passado (preposições 

e advérbios) 

6. Mecanismos coesivos de 

articulação (preposições 

e conjunções) 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA 

9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Competências-foco 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais ou não verbais 

• Atuar em grupo 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais ou não verbais 

• Usar adequadamente a 

informação acumulada 

• Resolver problemas de forma 

viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente 

diversas linguagens humanas, 

sejam verbais ou não verbais 

• Avaliar criticamente dados, 

situações e fenômenos  

Atitudes-foco 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam 

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 

• Desenvolvimento de ações 

preventivas e pró-ativas de 

respeito ao meio ambiente 

•  Preservação e melhoria da 

qualidade de vida do planeta e 

de todos os seres que nele 

habitam  

• Busca de soluções frente a 

situações que se configurem 

problema para si, para o grupo 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA 

9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

e/ou para o ambiente  

• Disposição em ouvir as 

ideias do grupo e expressar 

as suas 

•  Cooperação com o grupo 

nas diferentes atividades 

propostas 

•  Cuidado com os materiais 

de uso pessoal e de uso 

comum  

e/ou para o ambiente 

• Estímulo à participação dos 

colegas nas atividades 

propostas, priorizando a 

inclusão de todos 

• Valorização do uso de 

recursos tecnológicos como 

instrumento de 

aprendizagem 

e/ou para o ambiente 

• Valorização das relações 

interpessoais no contexto 

escolar 

• Postura favorável à 

aprendizagem, incluindo 

atenção, concentração, 

dedicação 

Valores 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Cooperação 

• Ética 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA 

9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

Objetivo geral 

• Oportunizar ao aluno 

situações de aprendizagem na 

língua estrangeira que 

contemplem textos de 

diferentes complexidades 

• Possibilitar ao educando a 

aprendizagem da língua 

estrangeira, incentivando 

práticas de linguagem que 

contemplem a leitura e a 

produção (oral e escrita) de 

• Promover práticas de 

linguagem envolvendo textos 

de diferentes complexidades 

que priorizem opiniões em 

língua estrangeira, para que o 

aluno tenha acesso à nova 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA 

9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

(orais e escritos), envolvendo 

instruções, rotinas e relatos, 

a fim de que acesse à nova 

cultura e aprimore o 

desenvolvimento das 

habilidades de ler, 

compreender auditivamente, 

falar e escrever nessa língua, 

enriquecendo vocabulário e 

recursos linguísticos 

empregados em produções, 

tendo como base situações de 

uso do idioma. 

textos de diferentes 

complexidades, priorizando 

aspirações e previsões, a 

fim de proporcionar o acesso 

à nova cultura e o 

aprimoramento das 

habilidades de ler, 

compreender auditivamente, 

falar e escrever nessa língua, 

enriquecendo vocabulário e 

recursos linguísticos 

empregados em produções, 

tendo como base situações de 

uso do idioma. 

cultura e aprimore as 

habilidades de ler, 

compreender auditivamente, 

falar e escrever nessa língua, 

enriquecendo vocabulário e 

recursos linguísticos 

empregados em produções, 

tendo como base situações de 

uso do idioma. 

Critérios 

qualitativos de 

avaliação 

• Compreenda adequadamente, 

analisando recursos 

linguísticos e lexicais, textos 

simples (orais e escritos) 

envolvendo instruções, rotinas 

• Compreenda adequadamente, 

analisando recursos 

linguísticos e lexicais, textos 

simples (orais e escritos) 

envolvendo aspirações e 

• Compreenda adequadamente, 

analisando recursos 

linguísticos e lexicais, textos 

simples (orais e escritos) 

envolvendo opiniões em língua 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA 

9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

e relatos em língua estrangeira 

• Produza textos simples (orais e 

escritos) envolvendo 

instruções, rotinas e relatos em 

língua estrangeira, 

empregando recursos 

linguísticos e lexicais 

adequados à finalidade de 

cada texto 

previsões em língua 

estrangeira 

• Produza textos simples (orais e 

escritos) envolvendo 

aspirações e previsões em 

língua estrangeira, 

empregando recursos 

linguísticos e lexicais 

adequados à finalidade de 

cada texto 

estrangeira 

• Produza textos simples (orais e 

escritos) envolvendo opiniões 

em língua estrangeira, 

empregando recursos 

linguísticos e lexicais 

adequados à finalidade de 

cada texto 

Habilidades 

Ler/Ouvir 

• Compreender e valorizar o papel da língua estrangeira no processo de comunicação e interação humana 

• Reconhecer a inter-relação da língua estrangeira com a cultura em que está inserida 

• Estabelecer relações de comparação entre as datas comemorativas, eventos especiais, festivais do 

Brasil, com as de outros países, enfocando os aspectos socioculturais 

• Reconhecer aspectos da tradição cultural literária dos países que falam a língua estrangeira 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA 

9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Selecionar procedimentos de leitura adequadas a cada situação enunciativa 

• Reconhecer finalidade e uso social de diferentes textos e portadores de textos 

• Realizar inferências e antecipações, baseando-se no contexto e no conhecimento textual da língua 

materna 

• Identificar os prováveis interlocutores de um texto 

• Reconhecer elementos verbais e não verbais como parte de um texto, estabelecendo relações entre os 

mesmos 

• Identificar o tema geral do texto 

• Reconhecer as partes principais do texto, o assunto geral de cada parágrafo e as articulações de sentido 

entre eles 

• Localizar informação explícita no texto, com base em sua compreensão global 

• Associar vocábulos da língua estrangeira, relacionando-os e associando-os com os vocábulos da língua 

materna 

• Inferir o sentido denotado de palavras ou expressões a partir do contexto ou selecionar a acepção mais 



46 

 

LÍNGUA ESTRANGEIRA 

9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

adequada em verbete de dicionário, observando seu contexto semântico 

• Reconhecer palavras-chave 

• Identificar os efeitos de sentido produzidos no texto pelo uso intencional de palavras, expressões, 

recursos gráfico-visuais e  pontuação  

• Identificar padrões ortográficos na escrita de palavras 

• Reconhecer diferenças entre a língua que se fala e a língua que se escreve 

• Analisar as estruturas gramaticais próprias da língua estrangeira 

• Associar os temas dos textos lidos ao seu conhecimento prévio ou de mundo 

Escrever/Falar 

• Usar a língua estrangeira em situações de interação social 

• Planejar a produção de um texto, considerando a situação enunciativa 

• Selecionar os gêneros de texto às práticas sociais que os requerem 

• Empregar nas produções o vocabulário adquirido nas práticas de leitura 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA 

9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Empregar padrões ortográficos na escrita de palavras 

• Utilizar palavras, expressões, recursos gráfico-visuais e pontuação para produzir efeitos de sentido 

• Falar, observando pronúncia, tonicidade e entonação 

• Empregar as estruturas gramaticais próprias da língua estrangeira 

• Revisar o texto produzido em cada contexto enunciativo, avaliando-o e reformulando-o, se necessário 



 

9º ano 1º trimestre

Conceitos 

LÍNGUA ESTRANGEIRA 

1º trimestre 2º trimestre 

48 

3º trimestre 

 



49 

 

LÍNGUA ESTRANGEIRA 

9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Conteúdos 

• Inter-relação das diferentes 

culturas e suas respectivas 

línguas  

• Texto verbal e não verbal 

• Condições de produção e 

recepção dos textos: contexto 

de produção (autoria, 

interlocutores, finalidade, lugar 

e momento em que ocorre a 

interação); suportes de 

circulação original (livros, 

revistas, outdoors, internet, 

periódicos, folhetos etc.); 

esfera de circulação original 

(escolar, jornalística, artístico-

literária, de entretenimento, 

ocupacional, publicitária, 

profissional etc.) 

• Inter-relação das diferentes 

culturas e suas respectivas 

línguas  

• Texto verbal e não verbal 

• Condições de produção e 

recepção dos textos: contexto 

de produção (autoria, 

interlocutores, finalidade, lugar 

e momento em que ocorre a 

interação); suportes de 

circulação original (livros, 

revistas, outdoors, internet, 

periódicos, folhetos etc.); 

esfera de circulação original 

(escolar, jornalística, artístico-

literária, de entretenimento, 

ocupacional, publicitária, 

profissional etc.) 

• Inter-relação das diferentes 

culturas e suas respectivas 

línguas  

• Texto verbal e não verbal 

• Condições de produção e 

recepção dos textos: contexto 

de produção (autoria, 

interlocutores, finalidade, lugar 

e momento em que ocorre a 

interação); suportes de 

circulação original (livros, 

revistas, outdoors, internet, 

periódicos, folhetos etc.); 

esfera de circulação original 

(escolar, jornalística, artístico-

literária, de entretenimento, 

ocupacional, publicitária, 

profissional etc.) 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA 

9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

• Procedimentos de leitura 

• Recursos gráficos 

suplementares (distribuição 

espacial, margem, marcação 

de parágrafo, pontuação, letra 

maiúscula) 

• Ortografia 

• Pronúncia, tonicidade e 

entonação 

• Procedimentos para  uso do 

dicionário 

• Vocabulário próprio de rotinas, 

de relatos e de instruções 

reveladoras das interações 

típicas da sala de aula 

(comandos, permissões e 

• Procedimentos de leitura 

• Recursos gráficos 

suplementares (distribuição 

espacial, margem, marcação 

de parágrafo, pontuação, letra 

maiúscula) 

• Ortografia 

• Pronúncia, tonicidade e 

entonação 

• Procedimento para uso do 

dicionário 

• Vocabulário próprio de 

aspirações, de previsões e de 

instruções reveladoras das 

interações típicas da sala de 

aula (comandos, permissões e 

• Procedimentos de leitura 

• Recursos gráficos 

suplementares (distribuição 

espacial, margem, marcação 

de parágrafo, pontuação, letra 

maiúscula) 

• Ortografia 

• Pronúncia, tonicidade e 

entonação 

• Procedimentos para uso do 

dicionário 

• Vocabulário próprio de opiniões 

e instruções reveladoras das 

interações típicas da sala de 

aula (comandos, permissões e 

combinações) 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA 

9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

combinações) 

• Estruturas gramaticais próprias 

de textos de diferentes 

complexidades relativos a 

rotinas, relatos e instruções 

reveladoras das interações 

típicas da sala de aula 

(comandos, permissões e 

combinações): 

1. Marcadores temporais 

no presente e no 

passado 

2. Pronominalização 

(pronomes pessoais e 

indefinidos) 

3. Definitivização (uso de 

artigos) 

4. Marcadores espaciais 

para caracterizar ações 

combinações) 

• Estruturas gramaticais próprias 

de textos de diferentes 

complexidades relativos a 

aspirações, previsões e 

instruções reveladoras das 

interações típicas da sala de 

aula (comandos, permissões e 

combinações): 

1. Marcadores temporais 

no futuro 

2. Pronominalização 

(pronomes pessoais e 

indefinidos) 

3. Marcadores espaciais 

caracterizadores de 

ações futuras 

(preposições e 

advérbios) 

• Estruturas gramaticais próprias 

de textos de diferentes 

complexidades envolvendo 

opiniões e instruções 

reveladoras das interações 

típicas da sala de aula 

(comandos, permissões e 

combinações): 

1. Pronominalização 

(pronomes pessoais e 

indefinidos) 

2. Marcadores sequenciais 

para manifestar opinião 

(verbos, numerais, 

preposições e 

advérbios) 

3. Mecanismos coesivos 

de articulação 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA 

9º ano 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

do dia a dia ou 

realizadas no passado 

(preposições e 

advérbios) 

5. Mecanismos coesivos de 

articulação (conjunções) 

4. Mecanismos coesivos de 

articulação (conjunções) 

 

(conjunções) 
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