




MARÇO - Início do processo de implementação da BNCC, em 06 de março, com o “Dia D”. Formação com os coordenadores pedagógicos, 
na Smed. Proposta de trabalho a ser realizada com os professores: leitura da BNCC, especialmente os textos introdutórios;
- Desencadeamento do processo da III Conferência Municipal de Educação: análise dos documentos da CONAE e 1ª Avaliação do 
Plano Municipal de Educação e envio de contribuições.

ABRIL - Sistematização e análise das mais de 6 mil contribuições e organização da documentação para a III Conferência Municipal de 
Educação (Smed);
- Estudos internos, nas escolas.

MAIO - Término do trimestre e realização dos Conselhos de Classe e fechamento dos registros, nas escolas;
- Convite para a composição da Comissão Integrada de Implementação da BNCC.

JUNHO - I Encontro da Comissão Integrada de Implementação da BNCC, por componente curricular;
- Formação para Coordenadores Pedagógicos: 10 Competências Gerais da BNCC;
- Formação para professores sobre a Reestruturação Curricular 2018 (Ensino Fundamental Inicial, Final e Educação Infantil).

JULHO - Formação para professores sobre a Reestruturação Curricular 2018 (Ensino Fundamental Inicial, Final e Educação Infantil).
- Formação para Coordenadores Pedagógicos: Bases Epistemológicas e Pressupostos Pedagógicos da BNCC e dos Referenciais 
da RME;
- II Encontro da Comissão Integrada de Implementação da BNCC, por componente curricular;
- Disponibilização on-line do documento preliminar do currículo, para contribuições, até 14/09/18.









• Aprender a língua inglesa para criar novas formas de 
engajamento e participação dos alunos em um mundo social 
cada vez mais globalizado e plural, em que as fronteiras entre 
países e interesses pessoais, locais, regionais, nacionais e 
transnacionais estão cada vez mais difusas e contraditórias.

• Em que pese as diferenças entre uma terminologia e outra, suas 
ênfases, pontos de contato e eventuais sobreposições, o 
tratamento dado à língua inglesa na BNCC prioriza o foco da 
função social e política do inglês e, nesse sentido, passa a tratá-
la em seu status de língua franca.

LINGUAGENS – LÍNGUA INGLESA



• Prioridade: a ampliação da visão de letramento e dos 
multiletramentos, englobando ações nas práticas sociais do 
mundo digital – no qual saber a língua inglesa potencializa as 
possibilidades de participação e circulação – que aproximam e 
entrelaçam diferentes semioses e linguagens (verbal, visual, 
corporal, audiovisual), em um contínuo processo de significação 
contextualizado, dialógico e ideológico.

•  Concebendo a língua como construção social, o sujeito 
“interpreta”, “reinventa” os sentidos de modo situado, criando 
novas formas de identificar e expressar ideias, sentimentos e 
valores.

LINGUAGENS – LÍNGUA INGLESA



6º ANO

7º ANO

6º ANO

8º ANO

9º ANO

Textos simples: apresentações, instruções, informações pessoais,
descrições

Textos simples: apresentações, instruções, informações pessoais,
descrições, preferências e aptidões

Textos de diferentes complexidades: instruções, descrições,
preferências, aptidões, rotinas e relatos

Textos de diferentes complexidades:  instruções, rotinas, relatos,
 aspirações, previsões e opiniões

REFERENCIAIS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
LÍNGUA INGLESA
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6º ANO

7º ANO

6º ANO

8º ANO

9º ANO

Identificar pessoas, descrever rotinas diárias, descrever ações em 
progresso, comandos e instruções (presente)

Descrever habilidades (presente e passado, passado simples e 
passado contínuo, relações de sequência e causalidade)

Descrever planos e expectativas, fazer previsões (futuro)

Indicar recomendação, necessidade ou obrigação, e probabilidade.
Reconhecer, nos novos gêneros digitais, novas formas de escrita na 
constituição das mensagens (construção da argumentação).

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC)
LÍNGUA INGLESA
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EIXOS BNCC

ORALIDADE
LEITURA
ESCRITA
CONHECIMENTOS 
LINGUÍSTICOS

DIMENSÃO 
INTERCULTURAL



UNIDADE TEMÁTICA:
Interação Discursiva.

OBJETO DE CONHECIMENTO:
Construção de laços afetivos e convívio social.

EF06LI01: Interagir em situações de intercâmbio oral, demonstrando
iniciativa para utilizar a língua inglesa

REFERENCIAIS:
 Usar a língua estrangeira em situações de interação social
 Empregar nas produções o vocabulário adquirido nas práticas de leitura



UNIDADE TEMÁTICA:
Compreensão Oral.

OBJETO DE CONHECIMENTO:
Compreensão de textos orais de cunho descritivo ou narrativo.

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

REFERENCIAIS:
 Reconhecer finalidade e uso social de diferentes textos e portadores de
textos
 Identificar os prováveis interlocutores de um texto



UNIDADE TEMÁTICA:
Estratégias de Leitura.

OBJETO DE CONHECIMENTO:
Compreensão geral e específica: leitura rápida (skimming e scanning).

    EF07LI 06 - 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.

REFERENCIAIS:
 Identificar o tema geral do texto
 Realizar inferências e antecipações, baseando-se no contexto e no
conhecimento textual da língua materna



UNIDADE TEMÁTICA:
Práticas de leitura e construção de repertório lexical.

OBJETO DE CONHECIMENTO:
Construção de repertório lexical e autonomia leitora.

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

REFERENCIAIS:
 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
     Conteúdos: Procedimentos para uso do dicionário



UNIDADE TEMÁTICA:
Estratégias de escrita: pré-escrita e escrita.

OBJETO DE CONHECIMENTO:
Pré-escrita: planejamento de produção escrita, com mediação do professor.

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

REFERENCIAIS:
 Planejar a produção de um texto, considerando a situação enunciativa
 Selecionar os gêneros de texto às práticas sociais que os requerem



UNIDADE TEMÁTICA:
Estratégias de escrita: escrita e pós-escrita.

OBJETO DE CONHECIMENTO:
Revisão de textos com a mediação do professor.

EF08LI09 - Avaliar a própria produção escrita e a de colegas, com base no 
contexto de comunicação (finalidade e adequação ao público, conteúdo a ser 
comunicado, organização textual, legibilidade, estrutura de frases).

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

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



UNIDADE TEMÁTICA:
Estudo do léxico.

OBJETO DE CONHECIMENTO:
Polissemia.

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

REFERENCIAIS:
 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
    Conteúdos: Procedimentos para uso do dicionário



UNIDADE TEMÁTICA:
Estudo do léxico.

OBJETO DE CONHECIMENTO:
Construção de repertorio lexical.

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

REFERENCIAIS:
 Vocabulário próprio de aspirações, de previsões e de instruções
reveladoras das interações típicas da sala de aula



UNIDADE TEMÁTICA:
A língua inglesa no mundo.

OBJETO DE CONHECIMENTO:
A língua inglesa como língua global na sociedade contemporânea.

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

REFERENCIAIS:
 Compreender e valorizar o papel da língua estrangeira no processo de
comunicação e interação



UNIDADE TEMÁTICA: 
A língua inglesa no cotidiano da sociedade brasileira/comunidade.

OBJETO DE CONHECIMENTO:
Presença da língua inglesa no cotidiano.

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

REFERENCIAIS:
 Estabelecer relações de comparação entre as datas comemorativas,
eventos especiais, festivais do Brasil, com as de outros países, enfocando
os aspectos socioculturais.
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