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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, 2 and 3                   
⮚ Compreender a ideia geral de um texto 
⮚ Encontrar informações específicas em um texto 
⮚ Diferenciar fatos e teorias 
⮚ Responder questões discursivas 
⮚ Produzir a descrição escrita de uma imagem 
⮚ Resumir um texto 
⮚ Identificar relações de causa e efeito em um texto 
⮚ Identificar argumentos em um texto 
⮚ Ler e discutir sobre os temas fotografia, relacionamentos e alimentação e saúde 
⮚ Compreender e produzir vocabulário e expressões lexicais diversas 

 
 
Conteúdo do 2º bimestre   Units 4 and 5            

⮚ Ler e discutir sobre os temas propaganda, design e engenharia e a jornada humana 
(DNA e migrações pré-históricas) 

⮚ Fazer inferência de informações do texto visual e escrito 
⮚ Identificar argumentos em um texto 
⮚ Expor argumentos para defender um ponto de vista 
⮚ Compreender e fazer uso de conectores e relative clauses em contexto 
⮚ Planejar e escrever um artigo de opinião 
⮚ Identificar sinônimos e antônimos 
⮚ Trabalhar a coesão e coerência nos textos 
⮚ Compreender e produzir vocabulário e expressões lexicais diversas 
⮚ Leitura de Frankenstein de Mary Shelley 

 
 
Conteúdo do 3º bimestre   Units 6, 7, 8 and 9          

⮚ Ler e discutir sobre os temas desafios de conservação ambiental, rituais, investigações 
e estudos arqueológicos 

⮚ Identificar referência pronominal anafórica e catafórica 
⮚ Identificar sequências de eventos e fatos. 
⮚ Planejar e escrever um artigo de opinião 
⮚ Compreender e fazer uso de conditionals e idioms em contexto 
⮚ Compreender estratégias de prefixação e sufixação para compreensão textual 
⮚ Identificar o significado das palavras pelo contexto 
⮚ Avaliar teorias em textos 
⮚ Compreender e produzir vocabulário e expressões lexicais diversas 
⮚ Leitura de Frankenstein de Mary Shelley 

 
 



Conteúdo do 4º bimestre   Units 10, 11 and 12           

⮚ Ler e discutir sobre os temas Terra e espaço, ecologia e longevidade 
⮚ Identificar o objetivo ou proposta do texto 
⮚ Fazer inferência de informações do texto verbal 
⮚ Identificar referências externas ao texto e fontes de informação 
⮚ Identificar a opinião do autor 
⮚ Identificar razões expostas pelo autor 
⮚ Preparar e entregar uma apresentação oral 
⮚ Compreender e produzir vocabulário e expressões lexicais diversas 

 
 

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. 

 
 


