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[...] A escola é lugar onde se educa e nos
educamos; lugar de transmissão, mas, sobretudo, lugar de construção de valores
e saberes. É lugar cultural, isto é, lugar
onde se elabora cultura pessoal e coletiva, que influencia o contexto de valor
social e político e é influenciado por ele,
em uma relação de profunda e autêntica
reciprocidade (RINALDI, 2014, p. 42).
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APRESENTAÇÃO

A

Base Curricular de Maracanaú (BCM)
consiste em um conjunto de normas e
diretrizes aprovadas pelo Conselho Mu-

nicipal de Educação, voltadas para garantir o direito à
aprendizagem de todos os alunos.
A sua versão impressa é composta por um total de
dezesseis volumes, organizados visando da apropriação pelo público alvo a que se destinam, em especial
os professores, considerando a etapa, o ano ou componente curricular em que atuam.
O primeiro volume, destinado a todos os profissionais da educação, independentemente da função
que exercem e do ano escolar em que atuam, apresenta
os elementos conceituais utilizados, merecendo atenção especial ali a nova estrutura do currículo e a avaliação das aprendizagem na perspectiva do ensino por
competências.
O segundo volume é voltado aos professores da
educação infantil. Contextualiza essa etapa da educação básica ao tempo em que apresenta sua estrutura
curricular e objetivos de aprendizagem a serem atingi-
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dos, tecendo considerações especiais sobre os processos de transição vivenciados pela criança pequena.
Do terceiro ao sexto volumes, contempla-se os
anos iniciais do Ensino Fundamental e do sétimo ao
décimo sexto, os componentes curriculares dos anos
finais. Em cada um desses documentos, há considerações sobre a etapa de ensino, as características psicossociais do público-alvo, as competências a serem
desenvolvidas em cada área do ensino, além de competências e habilidades a serem alcançadas pelo estudante, em cada componente curricular.
Este volume foi elaborado especialmente para
você, professora ou professor de Inglês dos anos finais
do Ensino Fundamental! Esperamos que faça uso do
mesmo na perspectiva de garantir o direito da aprendizagem dos estudantes maracanauenses, a principal
missão deste sistema educacional.
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1
O ENSINO FUNDAMENTAL

O

detalhamento da Base Curricular de Maracanaú compõe-se de textos norteadores de cada área do conhecimento e com-

ponente curricular, acompanhados dos respectivos
mapas curriculares. Para favorecer a efetivação dessa
política, faz-se necessário que os educadores tenham
uma visão ampla acerca das dez competências gerais
que visam à formação humana em suas múltiplas dimensões, definidas na BNCC, em articulação com as
habilidades de cada uma das áreas do conhecimento,
possibilitando um trabalho interdisciplinar. São estas:
• Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar
a realidade, continuar aprendendo e colaborar
para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
• Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer
à abordagem própria das ciências, incluindo a
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investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e
resolver problemas e criar soluções (inclusive
tecnológicas) com base nos conhecimentos das
diferentes áreas.
• Valorizar e fruir as diversas manifestações
artísticas e culturais, das locais às mundiais, e
também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.
• Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral
ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar
informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir
sentidos que levem ao entendimento mútuo.
• Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares)
para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver
problemas e exercer protagonismo e autoria na
vida pessoal e coletiva.
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• Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos
e experiências que lhe possibilitem entender as
relações próprias do mundo do trabalho e fazer
escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e
ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
• Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar
e defender ideias, pontos de vista e decisões
comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental
e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em
relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do
planeta.
• Agir pessoal e coletivamente com autonomia,
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em
princípios éticos, democráticos, inclusivos,
sustentáveis e solidários.
• Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde
física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e
as dos outros, com autocrítica e capacidade para
lidar com elas.
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• Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de
conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar
e promovendo o respeito ao outro e aos direitos
humanos, com acolhimento e valorização da
diversidade de indivíduos e de grupos sociais,
seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza (GRIFOS NOSSOS).
A Base Curricular de Maracanaú estabelece objetivos de ensino e aprendizagem a serem atingidos
durante determinado período da escolarização. Estas
precisam ser materializadas em habilidades, competências e atitudes desenvolvidas pelo educando. Pra
tanto, fazem-se necessárias um conjunto de ações articuladas que contemple, dentre outros, as orientações
sobre a implementação do currículo, a formação inicial
e continuada, o planejamento periódico e avaliação no
âmbito das escolas.
As avaliações externas, em função dos instrumentos utilizados, não têm como objetivo aferir toda
riqueza curricular das escolas. As matrizes de referência não podem ser tomadas como currículo, mas apenas como relacional. Desse modo, a partir da Base Nacional Comum Curricular, foram elaborados os mapas
curriculares que se configuram através das seguintes
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áreas do conhecimento e seus respectivos Componentes Curriculares:
• Linguagens: Língua Portuguesa, Arte, Educação
Física, Língua Inglesa;
• Matemática: Matemática;
• Ciências da Natureza: Ciências;
• Ciências Humanas: Geografia, História e Ensino Religioso:
Nesses mapas estão apresentadas: os campos de
atuação e as práticas de linguagem, específicos da Língua Portuguesa; os eixos, próprios da língua inglesa;
as Unidades Temáticas, presentes neste e nos demais
componentes curriculares; os objetos de aprendizagem; e as habilidades.
As habilidades expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos nos
diferentes contextos escolares e estão relacionadas a
diferentes objetos de conhecimento, entendidos como
conteúdos.
É importante considerar que a transição das
crianças da educação infantil para o ensino fundamental, anos iniciais, impõe novos desafios. A perspectiva
é que a equipe pedagógica e os professores planejem o
que deve ser ensinado nessa fase de escolarização, valorizando as situações lúdicas e experiências vivenciadas
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na primeira etapa, visando o aprofundamento, ampliação e apropriação das diferentes lógicas de organização
dos conhecimentos relacionados às áreas para desafios
de maior complexidade nos anos finais.
Desse modo, uma proposta para os anos iniciais
deve evidenciar a interação entre o brincar e o letramento, como dimensões fundamentais do desenvolvimento e da aprendizagem das crianças, por meio de
práticas docentes que possibilitem o reconhecimento
de suas diferentes histórias, valores e concepções, bem
como de competências e habilidades importantes para
o processo de alfabetização.
1.1 Competências específicas das áreas e dos
componentes curriculares

Adiante estão relacionadas as competências específicas para cada área e seus respectivos componentes curriculares, quando for o caso.
1.1.1 Competências específicas da área de
linguagens (Língua Portuguesa, Arte e
Educação Física)

• Compreender as linguagens como construção
humana, histórica, social e cultural, de nature-
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za dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as
como formas de significação da realidade e expressão de subjetividades e identidades sociais
e culturais.
• Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem (artísticas, corporais e linguísticas) em
diferentes campos da atividade humana para
continuar aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação na vida social e colaborar
para a construção de uma sociedade mais justa,
democrática e inclusiva.
• Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou
visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, para se expressar
e partilhar informações, experiências, ideias e
sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao diálogo, à resolução
de conflitos e à cooperação.
• Utilizar diferentes linguagens para defender
pontos de vista que respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito
local, regional e global, atuando criticamente
frente a questões do mundo contemporâneo.
• Desenvolver o senso estético para reconhecer,
fruir e respeitar as diversas manifestações ar-
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tísticas e culturais, das locais às mundiais, inclusive aquelas pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como participar de
práticas diversificadas, individuais e coletivas,
da produção artístico-cultural, com respeito à
diversidade de saberes, identidades e culturas.
• Compreender e utilizar tecnologias digitais de
informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas
sociais (incluindo as escolares), para se comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias,
produzir conhecimentos, resolver problemas e
desenvolver projetos autorais e coletivos.
1.1.1.1 Competências específicas de língua
estrangeira (Inglês)

• 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.
• Comunicar-se na língua inglesa, por meio do
uso variado de linguagens em mídias impressas
ou digitais, reconhecendo-a como ferramenta
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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.
• 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.
• 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.
• 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.
• 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.
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1.2 Os anos finais do Ensino Fundamental

No decorrer do tempo, o Ensino Fundamental
vem se configurando em um grande desafio para os sistemas educacionais de ensino. A partir da Conferência
Mundial sobre Educação para Todos, em Jomtien, na
Tailândia, em 1990, a universalização do ensino fundamental consiste em transformar a escola em um lócus
privilegiado para a inclusão de todos. Importante lembrar que a Constituição de 1988 já evocava e reconhecia
a educação como direito de todos e dever do Estado e
da família.
Nessa perspectiva, a escola pública passa a absorver todos os estudantes pertencentes às camadas
populares, que trazem consigo as mazelas sociais impostas pelos elevados índices de vulnerabilidade e desigualdade social.
De acordo com a BNCC, os estudantes dos Anos
Finais do Ensino Fundamental se deparam, especificamente, “com desafios de maior complexidade”, pois
precisam avançar nos estudos para dar continuidade
aos conhecimentos adquiridos na etapa anterior, visando a obtenção de um nível mais elevado de aprofundamento e abstração dos objetos de conhecimento.
Isso implica a necessidade de os professores retomarem os saberes consolidados nos anos iniciais para
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aprofundarem e ressignificarem as aprendizagens que
se seguem.
Contudo, a dinâmica e o ativismo da organização
dos diferentes componentes curriculares dessa etapa,
protagonizados pelos professores, impossibilitam a sistematização dos saberes da etapa anterior e os fazem
avançar na “matéria” sem propiciar o nivelamento dos
estudantes. Essa ação provoca desinteresse nas aulas advindas da não compreensão do que está sendo exposto,
além de desencadear ausência de sentido aos conteúdos
ensinados. Isso traz como consequência sensação de incapacidade frente ao conhecimento, baixa autoestima
e a construção de um grande fosso na transição entre o
ensino fundamental e médio, acarretando significativos
percalços para o estudante, marcando sua trajetória escolar com um histórico de repetência, distorção idade
– série e abandono, indicadores educacionais extremante visíveis no bojo das políticas públicas e da sociedade,
especificamente nos anos finais do ensino fundamental,
que servem para balizar a qualidade do ensino no país.
Nesse contexto, a escola torna-se totalmente
ineficiente no desempenho do seu compromisso: a
promoção de uma educação que visa à formação e o
desenvolvimento humano, voltada “ao acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno” dos estudantes nas suas singularidades e diversidades.
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Nos anos finais, atender bem significa considerar todas as dimensões do ser, com vistas a usufruir de
uma educação integral. Toda uma geração de meninos
e meninas na faixa etária entre 11 e 15 anos, está na fase
de transição entre a infância e a adolescência e traz em
seu arcabouço emocional diferentes experiências, o que
requer uma preparação do professor para lidar com os
desafios que esta fase da vida impõe, os quais não têm
sido tão bem compreendidos pelos professores. Por si
só a adolescência é um caldeirão pulsante de transformações, sejam físicas, biológicas, psicológicas, emocionais, sexuais e sociais. É a fase marcada por uma busca
identitária de afirmação do Eu, da consolidação dos laços afetivos, do sentimento de grupo e da ampliação do
intelecto, com possibilidades de raciocínios mais elaborados, em nível mais profundo de abstração. Ao mesmo
tempo, esse estudante é fruto de uma geração digital
que opera com o mundo de forma mais ampla e imediata, contrapondo-se com a lógica do professor que ainda
faz referência ao seu tempo de escola para exemplificar
parâmetro de “bom” aluno. É o estudante adolescente
quem melhor encarna os desafios da cultura digital.
Protagoniza novas formas de relação com as mídias e
novos processos de comunicação em rede, realizados de
forma imediata e efêmera, contrapondo-se aos padrões
estabelecidos pela cultura escolar.
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A ausência de políticas públicas direcionadas de
forma mais específica a esta etapa de ensino corrobora
para a ruptura nos processos de aprendizagem entre
os anos iniciais e os anos finais e entre esses e o ensino médio. Para superar os desafios citados, a escola,
principalmente nesta etapa, precisa atuar de forma
que possa cumprir seu papel de formadora das novas
gerações, conectadas com esse novo tempo onde a profusão e agilidade de informações impulsionam análises
superficiais.
Portanto, a instituição escolar precisa encontrar
formas para incorporar em suas práticas pedagógicas
decisões curriculares que busquem a equidade, tendo
como princípio o reconhecimento que as necessidades dos estudantes são diferentes, pois os mesmos são
seres singulares e plurais simultaneamente que precisam de tratamentos de forma diferenciada, mas com
igualdade de direitos. Para isso, a homogeneização não
facilita o diálogo da escola com seu público alvo.
A escola deve incorporar ao seu modus operandi
novas abordagens metodológicas e outras linguagens
que promovam uma comunicação entre os estudantes
desta etapa de ensino. Valorizar o potencial de comunicação advindo do universo digital dos adolescentes,
conceber novas formas de aprender, ressignificar os
sentidos da escola e, consequentemente, a importância
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de uma boa relação entre professor – aluno reverberará
em aprendizagens significativas.
A percepção do estudante como sujeito de direito,
portador de histórias e saberes construídos na relação
com o outro e com o seu entorno social produz uma
cultura juvenil, com linguagem, simbologia e comunicação próprias. A compreensão por parte do professor
desses elementos é indispensável para potencializar o
trabalho no espaço escolar e dar voz ao estudante adolescente para que possa construir uma cidadania crítica, participativa e consciente do seu papel na sociedade.
Nessa perspectiva, a escola pode atender as inquietudes dos adolescentes que frequentam os anos
finais propondo a construção do projeto de vida, para
que, através desse fio condutor, se estabeleça uma articulação que fortaleça a visão de futuro do educando,
ao mesmo tempo em que promove o gosto pela continuidade nos estudos. É uma forma de a escola modernizar sua prática e ir além de conteúdos fechados em si
mesmos, construindo uma ponte para a vida que deve
ser refletida por eles mesmos, tendo como referência
suas experiências individuais, contribuindo desta forma para o pleno desenvolvimento humano e formação
integral.
O Ensino Fundamental – Anos Finais – está organizado em cinco áreas do conhecimento, são elas:
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Linguagens, Ciências Humanas, Matemática, Ciências
da Natureza e Ensino Religioso, como bem aponta o Parecer CNE/CEB nº 11/2010 “favorecem a comunicação
entre os conhecimentos e saberes dos diferentes componentes curriculares” (BRASIL, 2010).
Cada área de conhecimento estabelece competências específicas de área. Quando estas abrigam
mais de um componente curricular (Linguagens e Ciências Humanas), também são definidas competências específicas do componente (Língua Portuguesa,
Arte, Educação Física, Língua Inglesa, Geografia e História) a serem desenvolvidas pelos alunos ao longo dessa etapa de escolarização.
Para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada componente curricular apresenta
um conjunto de habilidades. Estas estão diretamente
relacionadas aos diferentes objetos de conhecimento
entendidos como conteúdos, conceitos e processos que,
por sua vez, são organizados em unidades temáticas.
As unidades temáticas, por sua vez, definem um
arranjo dos objetos de conhecimento adequando às especificidades dos diferentes componentes curriculares.
A BCM é um ponto de partida das aprendizagens
consideradas essenciais para o desenvolvimento integral do educando, respeitando a história local e a realidade, com vistas a garantir o direito de aprendizagem
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dos educandos de forma significativa. A escola deve ser
um ambiente de curiosidade científica e de participação, ou seja, precisa ser reinventada para inspirar e
encantar sua comunidade educativa, principalmente a
etapa final do Ensino Fundamental, por todas as razões
expostas neste texto.
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2
O COMPONENTE CURRICULAR:
LÍNGUA INGLESA

A

língua inglesa por sua utilização universal, seja no meio tecnológico, midiático
ou social, tem sua função imprescindí-

vel no processo da aprendizagem e no desenvolvimento
da autonomia dos nossos alunos como cidadãos.
Uma vez que essa língua é utilizada por falantes
de todos os países, inclusive no Brasil e em nossa própria comunidade, seu estudo proporciona aos estudantes uma formação escolar e humana inclusiva, pois esse
idioma está presente em rótulos de diversos produtos,
nomes de pontos comerciais, vestimentas, dentre outros. Conhecê-lo amplia as possibilidades de interação
com o lugar a que pertence e com o mundo globalizado.
Objetivando garantir uma formação comum para
todos os estudantes de forma justa, democrática e inclusiva, a BNCC estabelece estudo do inglês como língua franca, ou seja, uma língua globalizada, composta
por traços culturais de diferentes países. Esta característica deve ser levada em consideração no aprendi-
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zado do inglês. É componente da área de Linguagens
e incluído no currículo obrigatoriamente a partir dos
anos finais. As competências específicas se articulam
com as competências da área de Linguagens e com as
dez competências gerais da Educação Básica.
Para desenvolver as competências específicas, a
Base define um conjunto de habilidades referentes a
cada ano, que são relacionadas com os objetos de conhecimento da língua inglesa. A BNCC, e esta BCM,
em sua organização, permitem que certas habilidades sejam contempladas em diferentes anos, assim
seja adequado e significativo para a aprendizagem do
aluno.
Ao longo dos anos finais a língua inglesa percorre
cinco eixos organizadores, quais são: Oralidade, Leitura, Escrita, Conhecimentos Linguísticos e Dimensão
Intercultural. O eixo Oralidade envolve práticas de escuta e fala levando em consideração o conhecimento
de mundo dos estudantes. Práticas estas “de linguagem
oral presenciais, com contato face a face – tais como
debates, entrevistas, conversas/diálogos, entre outras”
(BNCC, 2017, p.241), bem como práticas de uso oral sem
o contato face a face, ou seja, a utilização de vídeos, filmes, músicas, programação via web, etc. Esse eixo é organizado por três unidades temáticas: Interação discursiva, Compreensão oral e Produção oral.
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O eixo Leitura traz o envolvimento entre leitor
e texto em uma construção de significado para compreensão e interpretação leitora dos diversos gêneros
escritos nos mais variados suportes e esferas de circulação. A leitura deve promover o desenvolvimento
de estratégias de reconhecimento textual. São três as
unidades temáticas nesse eixo: Estratégia de leitura;
Práticas de leitura; e Atitudes e disposição favoráveis
do leitor.
O eixo Escrita objetiva um processo em que haja
momentos de produção individual e coletiva de textos
de gêneros diversos, valorizando o conhecimento de
mundo do estudante. A produção textual sendo realizada para circular socialmente, chegando ao seu(s) destinatário(s). São duas as unidades temáticas nesse eixo:
Estratégias de escrita (pré-escrita, escrita e pós-escrita) e Práticas de escrita.
O eixo Conhecimentos linguísticos abrange as
práticas de análise e reflexão sobre a língua, mas de forma contextualizada, servido às práticas de oralidade,
leitura e escrita. São duas as unidades temáticas nesse
eixo: Estudo do léxico e Gramática.
O eixo Dimensão intercultural abarca o contexto social e político da língua inglesa no mundo na atualidade e contém duas temáticas que se vinculam de
formas diferentes a cada ano: A Língua inglesa no co-
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tidiano da sociedade brasileira/comunidade (6º ano);
A Língua inglesa no mundo (6º, 7º e 9º anos); Comunicação intercultural (7º, 8º e 9º anos) e Manifestações
culturais (8º ano)
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BCM

Mapas Curriculares

INGLÊS
6o ao 9o Anos

EIXO

(EF06LI05) Aplicar os conhecimentos da língua inglesa para falar de si e de outras pessoas, explicitando
informações pessoais e características relacionadas a
gostos, preferências e rotinas.
(EF06LI06) Planejar apresentação sobre a família, a
comunidade e a escola, compartilhando-a oralmente com o grupo.

(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.

(EF06LI02) Coletar informações do grupo, perguntando e respondendo sobre a família, os amigos, a escola e a comunidade..
Funções e usos da (EF06LI03) Solicitar esclarecimentos em língua inlíngua inglesa em glesa sobre o que não entendeu e o significado de pasala de aula (Clas- lavras ou expressões desconhecidas.
sroom language)

OBJETOS DE COHABILIDADES
NHECIMENTO
Construção de la- (EF06LI01) Interagir em situações de intercâmbio
ços afetivos e con- oral, demonstrando iniciativa para utilizar a língua
vívio social
inglesa.

INGLÊS

C o m p re e n - Estratégias
de
são oral
compreensão de
textos orais: palavras cognatas e
pistas do contexto discursivo
P r o d u ç ã o Produção de texoral
tos orais, com a
mediação do professor

UNIDADES
TEMÁTICAS
ORALIDA- I n t e r a ç ã o
DE
discursiva

3.1 6º ANO
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3

MAPAS CURRICULARES
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LEITURA

Atitudes e dispo- Partilha de leitura, (EF06LI12) Interessar-se pelo texto lido, compartilhansições favoráveis com mediação do do suas ideias sobre o que o texto informa/comunica.
do leitor
professor

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

Estratégias de lei- Hipóteses sobre a fi- (EF06LI07) Formular hipóteses sobre a finalidade de
tura
nalidade de um texto um texto em língua inglesa, com base em sua estrutura,
organização textual e pistas gráficas.
Compreensão geral (EF06LI08) Identificar o assunto de um texto, reconhee específica: leitura cendo sua organização textual e palavras cognatas.
rápida
(skimming,
(EF06LI09) Localizar informações específicas em texscanning)
to.
Práticas de leitura Construção de reper- (EF06LI10) Conhecer a organização de um dicionário
e construção de tório lexical e autono- bilíngue (impresso e/ou on-line) para construir reperrepertório lexical mia leitora
tório lexical.
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ESCRITA

EIXO

OBJETOS DE CONHECIMENTO
HABILIDADES

Práticas de escri- Produção de textos
ta
escritos, em formatos
diversos, com a mediação do professor

(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.

Planejamento do tex- (EF06LI14) Organizar ideias, selecionando-as em funto: organização de ção da estrutura e do objetivo do texto.
ideias

Estratégias de es- Planejamento do tex- (EF06LI13) Listar ideias para a produção de textos, lecrita: pré-escrita to: brainstorming
vando em conta o tema e o assunto.

UNIDADES TEMÁTICAS
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Gramática

C O N H E C I - Estudo do léxico
-MENTOS
LINGUÍS-TICOS

(EF06LI17) Construir repertório lexical relativo a temas
familiares (escola, família, rotina diária, atividades de
lazer, esportes, entre outros).
Pronúncia
(EF06LI18) Reconhecer semelhanças e diferenças na
pronúncia de palavras da língua inglesa e da língua materna e/ou outras línguas conhecidas.
Presente simples e (EF06LI19) Utilizar o presente do indicativo para idencontínuo
(formas tificar pessoas (verbo to be) e descrever rotinas diárias.
afirmativa, negativa e
(EF06LI20) Utilizar o presente contínuo para descrever
interrogativa)
ações em progresso.
Imperativo
(EF06LI21) Reconhecer o uso do imperativo em enunciados de atividades, comandos e instruções.
Caso genitivo (‘s)
(EF06LI22) Descrever relações por meio do uso de
apóstrofo (’) + s.
Adjetivos possessivos (EF06LI23) Empregar, de forma inteligível, os adjetivos
possessivos.

Construção de reper- (EF06LI16) Construir repertório relativo às expressões
tório lexical
usadas para o convívio social e o uso da língua inglesa
em sala de aula.
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DIMENSÃO A língua inglesa Países que têm a línINTERCUL- no mundo
gua inglesa como
-TURAL
língua materna e/ou
oficial
A língua inglesa Presença da língua
no cotidiano da inglesa no cotidiano
sociedade brasileira/comunidade
Presença da língua
inglesa no cotidiano

(EF06LI25) Identificar a presença da língua inglesa na
sociedade brasileira/comunidade (palavras, expressões, suportes e esferas de circulação e consumo) e seu
significado.
(EF06LI26) Avaliar, problematizando elementos/produtos culturais de países de língua inglesa absorvidos
pela sociedade brasileira/comunidade.

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

OBJETOS DE CONHECIMENTO
HABILIDADES
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Produção oral Produção de textos (EF07LI05) Compor, em língua inglesa, narrativas orais
orais, com mediação sobre fatos, acontecimentos e personalidades marcantes
do professor
do passado.

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

Compreensão Estratégias de com- (EF07LI03) Mobilizar conhecimentos prévios para comoral
preensão de textos preender texto oral.
orais: conhecimentos prévios

Práticas investigati- (EF07LI02) Entrevistar os colegas para conhecer suas hisvas
tórias de vida.

(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.

INGLÊS

O R A L I DA- Interação dis- Funções e usos da
DE
cursiva
língua inglesa: convivência e colaboração em sala de aula

EIXO

3.2 7º ANO
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LEITURA

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

(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.

Atitudes
e Partilha de leitura
disposições
favoráveis do
leitor

Práticas
de Objetivos de leitura
leitura e pesquisa
Leitura de textos digitais para estudo

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

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

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

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

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

EIXO

OBJETOS DE CONHECIMENTO
HABILIDADES

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

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

Práticas de escri- Produção de textos
ta
escritos, em formatos diversos, com
mediação do professor

Estratégias de es- Pré-escrita: planeja- (EF07LI12) Planejar a escrita de textos em função
crita: pré-escrita mento de produção do contexto (público, finalidade, layout e suporte).
e escrita
escrita, com mediação do professor

UNIDADES TEMÁTICAS
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Gramática

C O N H E C I - Estudo do léxico
-MENTOS
LINGUÍS-TICOS

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

Polissemia

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

Pronomes do caso (EF07LI19) Discriminar sujeito de objeto utilizando
reto e do caso oblí- pronomes a eles relacionados.
quo

Passado simples e (EF07LI18) Utilizar o passado simples e o passado
contínuo
(formas contínuo para produzir textos orais e escritos, mosafirmativa, negativa trando relações de sequência e causalidade.
e interrogativa)

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

Pronúncia

Construção de re- (EF07LI15) Construir repertório lexical relativo a
pertório lexical
verbos regulares e irregulares (formas no passado),
preposições de tempo (in, on, at) e conectores (and,
but, because, then, so, before, after, entre outros).
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Comunicação in- Variação linguística
tercultural

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

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

D I M E N S Ã O A língua inglesa A língua inglesa (EF07LI21) Analisar o alcance da língua inglesa e os
I N T E R C U L - no mundo
como língua global seus contextos de uso no mundo globalizado.
-TURAL
na sociedade contemporânea

42

B A SE CUR R ICUL AR DE MAR A C ANAÚ — INGLÊ S 6 o A O 9 o ANO S

ORALIDADE

EIXO

3.3 8º ANO

Produção oral

Produção de textos orais com auto- (EF08LI04) Utilizar recursos e repernomia
tório linguísticos apropriados para
informar/comunicar/falar do futuro:
planos, previsões, possibilidades e probabilidades.

Usos de recursos linguísticos e para- (EF08LI02) Explorar o uso de recursos
linguísticos no intercâmbio oral
linguísticos (frases incompletas, hesitações, entre outros) e paralinguísticos
(gestos, expressões faciais, entre outros) em situações de interação oral.
Compreensão Compreensão de textos orais, multi- (EF08LI03) Construir o sentido global
oral
modais, de cunho informativo/
de textos orais, relacionando suas partes, o assunto principal e informações
jornalístico
relevantes.

Interação
cursiva

OBJETOS DE COHABILIDADES
NHECIMENTO
dis- Negociação de sentidos (mal-enten- (EF08LI01) Fazer uso da língua inglesa
didos no uso da língua inglesa e con- para resolver mal-entendidos, emitir
flito de opiniões)
opiniões e esclarecer informações por
meio de paráfrases ou justificativas.

UNIDADES TEMÁTICAS

INGLÊS
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LEITURA
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Avaliação dos Reflexão pós-leitura
textos lidos

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

Práticas de lei- Leitura de textos de cunho artístico/ (EF08LI06) Apreciar textos narrativos
tura e fruição literário
em língua inglesa (contos, romances,
entre outros, em versão original ou
(EF08LI07) Explorar ambientes vir- simplificada), como forma de valorizar
tuais e/ou aplicativos para acessar o patrimônio cultural produzido em
e usufruir do patrimônio artístico língua inglesa.
literário em língua inglesa.

Estratégias de Construção de sentidos por meio (EF08LI05) Inferir informações e relaleitura
de inferências e reconhecimento de ções que não aparecem de modo explíimplícitos
cito no texto para construção de sentidos.
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ESCRITA

EIXO

Revisão de
textos com
a mediação
do professor

OBJETOS
DE CONHECIMENTO

Práticas Produção de
de es- textos escricrita
tos com mediação do
professor/
colegas

Estratégias de
escrita:
e s c r i ta
e pósescrita

UNIDADES
TEMÁTICAS

(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).

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

(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).

HABILIDADES
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F o r m a ç ã o (EF08LI13) Reconhecer sufixos e prefixos comuns utilizados na formação
de palavras: de palavras em língua inglesa.
prefixos e
sufixos

Construção (EF08LI12) Construir repertório lexical relativo a planos, previsões e exde repertó- pectativas para o futuro.
rio lexical
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P r o n o m e s (EF08LI17) Empregar, de modo inteligível, os pronomes relativos (who,
relativos
which, that, whose) para construir períodos compostos por subordinação.

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

Comparati- (EF08LI15) Utilizar, de modo inteligível, as formas comparativas e supervos e super- lativas de adjetivos para comparar qualidades e quantidades.
lativos

Gramá- Verbos para (EF08LI14) Utilizar formas verbais do futuro para descrever planos e extica
indicar o fu- pectativas e fazer previsões.
turo

C O N H E - E s tu d o
CI-MEN- do léxiT O S co
LINGUÍS-TICOS
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DIMENSÃO INTERCUL-TURAL

Construção
de repertório artístico-cultural

Impacto de
aspectos
culturais na
comunicação

Manifestaç õ e s
culturais

Comunicação
intercultural

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

(EF08LI19) Investigar de que forma expressões, gestos e comportamentos
são interpretados em função de aspectos culturais.

(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.
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ORALIDADE

EIXO

3.4 9º ANO

HABILIDADES
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Produção oral

Produção de textos (EF09LI04) Expor resultados de pesquisa ou
orais com autonomia 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.

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

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

dis- Funções e usos da (EF09LI01) Fazer uso da língua inglesa para
língua inglesa: persu- expor pontos de vista, argumentos e contraasão
-argumentos, considerando o contexto e os
recursos linguísticos voltados para a eficácia
da comunicação.

OBJETOS DE CONHECIMENTO

C o m p re e n s ão Compreensão de texoral
tos orais, multimodais, de cunho argumentativo

Interação
cursiva

UNIDADES
TEMÁTICAS

INGLÊS
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LEITURA

Recursos de
mentação

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

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

de Recursos de persua- (EF09LI05) Identificar recursos de persuasão
são (escolha e jogo de palavras, uso de cores
e imagens, tamanho de letras), utilizados nos
textos publicitários e de propaganda, como
elementos de convencimento.

Avaliação dos Reflexão pós-leitura
textos lidos

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

Práticas de lei- Informações em am- (EF09LI08) Explorar ambientes virtuais de
tura e novas tec- bientes virtuais
informação e socialização, analisando a quanologias
lidade e a validade das informações veiculadas.

Estratégias
leitura
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ESCRITA

EIXO

HABILIDADES
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Práticas de escrita

Escrita: constru- (EF09LI11) Utilizar recursos verbais e não verção da persuasão bais para construção da persuasão em textos
da esfera publicitária, de forma adequada ao
contexto de circulação (produção e compreensão).
Produção de tex- (EF09LI12) Produzir textos (infográficos, fótos escritos, com runs de discussão on-line, fotorreportagens,
mediação do pro- campanhas publicitárias, memes, entre oufessor/colegas
tros) sobre temas de interesse coletivo local
ou global, que revelem posicionamento crítico.

Estratégias de escrita Escrita: constru- (EF09LI10) Propor potenciais argumentos
ção da argumen- para expor e defender ponto de vista em textação
to escrito, refletindo sobre o tema proposto
e pesquisando dados, evidências e exemplos
para sustentar os argumentos, organizando-os em sequência lógica.

UNIDADES TEMÁTI- OBJETOS DE COCAS
NHECIMENTO
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Gramática

CONHECI--MENTOS Estudo do léxico
LINGUÍSTI-COS

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

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

Usos de lingua- (EF09LI13) Reconhecer, nos novos gêneros
gem em meio di- digitais (blogues, mensagens instantâneas,
gital: “internetês” 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.
C o n e c t o r e s (EF09LI14) Utilizar conectores indicadores de
(linking words)
adição, condição, oposição, contraste, conclusão e síntese como auxiliares na construção da
argumentação e intencionalidade discursiva.
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Comunicação
cultural

inter- Construção
de
identidades
no
mundo globalizado

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

DIMENSÃO INTER- A língua inglesa no Expansão da lín- (EF09LI17) Debater sobre a expansão da língua
-CULTURAL
mundo
gua inglesa: con- inglesa pelo mundo, em função do processo
texto histórico
de colonização nas Américas, África, Ásia e
Oceania.
A língua inglesa (EF09LI18) Analisar a importância da língua
e seu papel no in- inglesa para o desenvolvimento das ciências
tercâmbio cientí- (produção, divulgação e discussão de novos
fico, econômico e conhecimentos), da economia e da política no
político
cenário mundial.
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4
AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM NO
COMPONENTE CURRICULAR LÍNGUA
INGLESA

N

a perspectiva de possibilitar a criação de
novas maneiras de engajamento e participação dos alunos em um mundo social

globalizado a língua inglesa propicia: acessar os saberes linguísticos; exercitar a cidadania ativa; ampliar
as possibilidades de interação e mobilidade; e garantir
uma educação linguística, consciente e crítica.
Considerando que esses aspectos apresentados
são elementos importantes para avaliar por competência, vale salientar três implicações do ensino da língua
inglesa para o currículo: 1. Rever as relações entre língua, território e cultura; 2. Cumprir a função da língua
franca: priorizar a função social e política dos multiletramentos e 3. Ampliar a visão de letramento.
Essas três implicações orientam os Eixos Organizadores e as suas respectivas Unidades Temáticas, na
perspectiva de definir os objetivos de aprendizagem,
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avaliando de acordo com as competências específicas
do componente curricular em questão.
Eixo Oralidade: Interação discursiva;
Compreensão oral; Produção Oral;
Eixo Leitura: Estratégias de leitura; Práticas de leitura e construção de repertório
lexical; Atitudes e disposições favoráveis
do leitor; Práticas de leitura e novas tecnologias; Avaliação dos textos lidos.
Eixo Escrita: Estratégias de escrita: pré-escrita; Práticas de escrita; Estratégias de
escrita: escrita e pós-escrita;
Eixo Conhecimentos Linguísticos: Estudo do léxico; Gramática;
Eixo Dimensão Intercultural: A língua
inglesa no mundo; A língua inglesa no
cotidiano da sociedade brasileira/comunidade; Comunicação intercultural; Manifestações interculturais; Manifestações
culturais;

A avaliação nesse componente curricular deverá
transformar em indagações as competências para ele
estabelecidas, observando os critérios de progressão
do conhecimento.
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