
 

 

 

Planejamento Anual 2021 

Disciplina: Língua Inglesa Série: 1º ano Ensino: Médio 

Professora: Gabriela Moura 

 
 
Objetivos da Área: 
Capacitar o estudante para compreender, interpretar e interagir com diferentes 
formas de comunicação na língua inglesa com os quais se depara em seu cotidiano. 
Valorizar a comunicação de forma escrita e oral e fazer uso da Língua Inglesa como 
ferramenta para expansão social e cultural. 
 

 

Conteúdo do 1º bimestre   Units 1 and 4          

 
● Dar e pedir informações pessoais 
● Preparar e participar de entrevista sobre informações pessoais 
● Compreender e refletir sobre diferentes culturas 
● Compreender e produzir present simple e present continuous em contexto 
● Compreender o processo de formação de perguntas diretas e indiretas em 

inglês 
● Compreender e produzir expressões relacionadas a cores, personalidade, 

sentimentos e gostos. 
● Planejar e produzir uma carta informal para um correspondente desconhecido 

(pen pal) 
● Compreender e produzir expressões relacionadas a educação, trabalho e 

habilidades 
● Identificar a presença da língua inglesa na sociedade brasileira /comunidade 

(palavras, expressões, suportes e esferas de circulação e consumo ) e no 
mundo e seu significado 

● Pesquisar sobre a vida e obra de William Shakespeare 
● Leitura de Stories from Shakespeare 

 

 

Conteúdo do 2º bimestre   Units 4 and 5          
 

● Planejar e responder a uma carta informal para um correspondente 
desconhecido (pen pal) 

● Compreender e produzir future forms (will, might, may, be going to, present 
continuous as future, simple present) em contexto 

● Refletir sobre o mundo do trabalho e oportunidades de estudo no exterior 
● Compreender questões culturais como gap year. 
● Planejar e produzir uma receita 
● Compreender e produzir expressões relacionadas a alimentação, saúde e 

ações de cozinha 
● Compreender e produzir imperative, rules (modals and expressions) e first 

conditional em contexto 
● Leitura de Macbeth 
● Produzir uma peça de teatro em inglês 

 

 

Conteúdo do 3º bimestre   Units 3 and 2        



 
● Discutir o recurso água sobre seus diferentes usos em diferentes países 
● Planejar e produzir histórias relacionadas a viagens e experiências aquáticas 
● Compreender e produzir expressões relacionadas a água, recreação e 

advérbios 
● Compreender e produzir simple past, past continuous e past perfect em 

contexto 
● Discutir e compreender diferenças de expressão cultural em países de língua 

inglesa 
● Desenvolver habilidade de escolher um evento cultural e marcar uma saída 

com amigos 
● Compreender e produzir expressões relacionadas a estilos musicais e tipos de 

performances 
● Compreender e produzir present perfect e expressões relacionadas em 

contexto 
● Leitura de Macbeth 
● Produzir uma peça de teatro em inglês 

 

Conteúdo do 4º bimestre   Units 2 and 6     

 
● Planejar e produzir um pôster sobre um artista ou banda 
● Compreender e produzir expressões relacionadas a eventos culturais e 

emoções 
● Compreender e produzir present perfect e past simple em contexto 
● Planejar e produzir uma apresentação sobre mistérios do passado e do 

presente 
● Compreender e produzir expressões relacionadas a arte 

● Compreender e produzir to, for e so that para expressar função e modal verbs 
(speculation) em contexto 

 

 

Avaliação:  
O processo de troca entre os estudantes e professores deve ser acompanhado de 
uma permanente reflexão sobre os objetivos e procedimentos; assim a avaliação em 
inglês será realizada de forma contínua. Buscando criar mecanismos de regulação e 
reflexão os alunos serão avaliados de diversas formas: participação, avaliações 
individuais, trabalhos em grupo e individuais, atividades, lição de casa e produção.  
As avaliações do ensino médio estarão relacionadas aos temas propostos pelos 
vestibulares, buscando desenvolver nos estudantes as habilidades exigidas nesses 
exames. 
Sempre respeitando e desafiando as individualidades de cada estudante, o processo 
de avaliação servirá não como algo punitivo, mas como um instrumento de produção 
de conhecimento e análise do empenho dos professores e como uma ferramenta 
para a regulagem do processo ensino-aprendizagem. 


