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Plano de ensino dos 6os anos do Ensino Fundamental

Curso: Ensino Fundamental – 6º ano Componente Curricular: Língua Inglesa Período: 2022/1

Professores:
Newton Freire Murce Filho
Roberta Carvalho Cruvinel
Roberto Nunes Rodrigues

Ementa: Desenvolvimento de habilidades em língua inglesa por meio do uso de textos (literários e não literários, verbais e visuais) e tradução de textos,
além do trabalho permanente com materiais autênticos que permite ao aluno seu engajamento discursivo, bem como o diálogo com diferentes culturas e
formas de organização social e política.

Conteúdos: 
- Countries, nationalities, languages, numbers, introductions, verb to be and subject pronouns, imperative, plural, possessive adjectives, school 

supplies, this/that, these/those, oral presentation, family members, school schedule, simple present, days of the week, school subjects 
(conteúdos conforme o livro didático “Become”, capítulos de 1 a 3);

- Leituras de textos verbais, visuais e de vídeos.

1a e 2a  Escalas: 4 meses. 

Carga horária: 36 horas

1a e 2a Escalas: 25/05/2022 a 15/09/2022

Objetivo das 
Escalas

Atividades
Previstas

Tipo de interação/Recurso Produção do estudante Avaliação

Desenvolver a autonomia e a 
capacidade de reconhecer e 
produzir em língua inglesa, por 
meio de textos literários e não 
literários, tais como: poemas, 
charges, contos, fábulas, filmes,
músicas, dentre outros. 
Traduzir e associar termos em 
inglês e português. Discutir 
temas transdisciplinares,  como 
arte e cultura, ética e cidadania,
sociedade e meio ambiente por 
meio de atividades diversas.

- Leitura de 
textos verbais e 
visuais.

- Atividades com 
uso de vídeos e 
música.

- Resolução de 
exercícios.

- E-mail institucional.

- Site do Cepae.

- Atividades via google 
classroom, se necessário.

- Aulas presenciais.

- Realização e entrega das 
atividades propostas. 

- Participação nas aulas.

- Pontualidade na entrega 
das atividades.

- Eventuais testes.

- Desempenho nas 
atividades propostas.
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