
 

 

 

Planejamento Anual 2021 

Disciplina: Língua Inglesa Série: 2º 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 8 and 7          
 

● Revisitar o uso e a estrutura dos tempos verbais trabalhados no 1º EM 
(presente simple, presente continuous, simple past, presente perfect, future 
tenses) 

● Compreender e produzir expressões relacionadas a atividades de férias, 
destinos turísticos, ações de conservação ambiental e problemas de viagem 

● Compreender e utilizar corretamente gerunds e infinitives (verb patterns) e 
present perfect simple and continuous em contexto 

● Desenvolver a capacidade de falar e escrever sobre o lugar onde vive no 
presente e no passado. 

● Compreender e produzir used to, would e simple past em contexto 
● Compreender e produzir expressões relacionadas a lugares e características 

de uma cidade 
● Leitura de 1984 de George Orwell 

 

 

Conteúdo do 2º bimestre   Units 7 and 9          
 

● Compreender e produzir there be, comparatives e superlatives 
● Compreender e produzir expressões relacionadas a moradia e lugares de uma 

casa 
● Planejar e produzir a descrição de um produto com o objetivo publicitário 
● Compreender e produzir possessives e quantifiers em contexto 
● Compreender e produzir expressões relacionadas a dinheiro e compras 
● Compreender e produzir passive voice em contexto 
● Compreender e produzir expressões relacionadas a objetos, roupas e 

acessórios 
● Leitura de 1984 de George Orwell 

 

 

Conteúdo do 3º bimestre   Units 11 and 10        
 

● Ler e produzir textos jornalísticos 
● Compreender e produzir expressões relacionadas a comunicação e tecnologia 
● Compreender e produzir prefixes, suffixes e reported speech em contexto 
● Conhecer histórias reais de superação 
● Compreender e produzir expressões relacionadas a medicina e lesões 
● Compreender e produzir relative clauses em contexto 



● Produção da peça ou animação de Midsummer Night’s Dream 
 

Conteúdo do 4º bimestre   Units 10 and 12     
 

● Produzir biografias de pessoas conhecidas e/ou desconhecidas 
● Compreender e produzir second conditional em contexto 
● Avaliar e opinar sobre dilemas cotidianos 
● Avaliar erros e acertos passados e planejar ações futuras 
● Compreender e produzir expressões relacionadas a erros, arrependimentos e 

desculpar-se 
● Compreender e utilizar corretamente conectores, should have, could have e 

third conditional em contexto 
● Leitura de diferentes textos em língua inglesa (contos, quadrinhos, poemas, 

entre outros) 
 

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. 
 

 


