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Objetivos da Área  

►Capacitar o aluno a usar a Língua Inglesa como instrumento de comparação e expressão entre sua cultura 

e de outros povos, aprofundando sua forma de ser, agir e pensar enriquecendo a sua formação. 

►Desenvolver habilidades: compreender, falar, ler e escrever.  

►Exigir uso correto da linguagem escrita observando regras gramaticais. 

►Capacitar o aluno a aplicar vocabulário e expressões em contextos diferentes. 

►Organizar situações contextualizadas significativas de escuta para compreensão oral. 

►Criar o hábito de usar dicionário desenvolvendo autonomia na busca do conhecimento. 

► Desenvolver o gosto e autonomia na leitura através de paradidáticos. 

Conteúdo do 1º bimestre       UNIDADES 1/ 2 

. Falar de si e dos outros/ Falar da família 

. Perguntar e responder questões pessoais 

 .Aprendendo a usar dicionário 

.To Be – Simple Present (affirmative; negative and interrogative forms)                                                                      

. Pronomes Pessoais                                                    

. Numerais 

. Pronomes Possessivos 

. Demonstrativos – this, that, these, those 

Conteúdo do 2º bimestre            UNIDADES 3/4 

. Falar sobre o que possui 

. Descrição de seu quarto 

. Whose and the possessive „s 

. Prepositions of place 

. There is / There are (affirmative; negative and interrogative forms) 

. Leitura de paradidático “Sherlock Holmes The Emerald Crown” 

Conteúdo do 3º bimestre            UNIDADES 5/6 

. Pedir e dar sugestões/Falar sobre a rotina e atividades no tempo livre/ Falar sobre refeições 

. Simple Present (affirmative; negative and interrogative forms) 

. Advérbios de frequência  

. Prepositions of time 

. Question words and Simple Present 

. How often...? and Expressions of frequency 

. Object pronouns (me; you; him; her; it; us; you; them) 

Conteúdo do 4º bimestre           UNIDADES 7/8 

. Falar sobre esportes/ Descrever uma cena e atividades 

. Can – ability (affirmative; negative and interrogative forms) 

. Degrees of ability (very well; well; quiet well) 

. Present Progressive (affirmative; negative and interrogative forms) 

. Question words and Present Progressive  

Avaliação:   

. Questionamentos orais 

. Desempenho do aluno nas atividades orais e escritas 

. Realização de tarefas de casa 

. Exercícios on line e no próprio livro (Link It 1) 

. Exercícios em duplas e em grupos 

. Avaliações escritas 

. Participação, interesse e organização 

. Caderno 
 


