
Planejamento Anual 2022

Disciplina: LEM-INGLÊS Série: 7º ANO Ensino:  F2
Profa.  Márcia Martinho

Objetivos da área
►Capacitar o aluno a usar a Língua Inglesa como instrumento de comparação entre sua cultura e de outros
povos, aprofundando sua forma de ser, agir e pensar enriquecendo a sua formação.
►desenvolver habilidades básicas: escrever-falar - ler
►Exigir uso correto da linguagem escrita observando regras gramaticais.
► Ampliar de forma progressiva o ensino da Língua para que o aluno possa ser capaz de interpretar e
produzir comunicação oral e escrita e aplicá-las em contextos diferentes.
►Saber selecionar e escolher recursos lingüísticos corretos.
►Usar conhecimento lingüístico como instrumento de compreensão da realidade e do mundo.
►Usar dicionário como instrumento de busca do conhecimento
Conteúdo do 1º trimestre   Units 1/2/3
. Falar sobre o clima / aparência física/ fazer planos
. Descrever pessoas
. Simple Present / Present Continuous
. Possessive Pronouns (mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs)
. Adverbs of manner (badly; beautifully; happily; fantastically; well; early; late; fast, etc)
. To be – Simple Past (affirmative; negative and interrogative forms)
. Past time expressions
. Information questions with was / were
. Falar sobre lugares na cidade
. Indo ao cinema
. Leitura de paradidático “Dracula”
Conteúdo do 2º trimestre       Units 4/5/6
. Falar sobre tarefas de casa
. Conhecer os meios de transporte e viagens
. Have to / some / any / no / every
. Must / mustn’t / don’t have to /
. -ing form / infinitive
Simple Past - regular verbs (affirmative; negative and interrogative forms)

. Simple Past – irregular verbs (affirmative; negative and interrogative forms)

. Question words and Simple Past

Conteúdo do 3º trimestre        Units 7/8
. Pedir informações turísticas
. Fazer ligação telefônica
. Comparative adjectives (short, long, and irregular adjectives) as…as less...than
. Superlative adjectives (short, long, and irregular adjectives)
. Comparative and superlative adjectives; the least

Avaliação
. Questionamentos orais e escritos;
. Realização de tarefas;
. Trabalhos on-line do livro Link It! 2
. Avaliação;
. Produção de texto;
. Participação, empenho e organização.
. Caderno


