
 

Norteadores da Prática Educativa  – Educação de Jovens e Adultos 

Componente Curricular: Inglês 

 

A Educação de Jovens e Adultos tem como finalidade a reparação de uma dívida social 

para os que, por diferentes motivos, não tiveram acesso aos saberes institucionalizados, 

instrumentos estes fundamentais para uma presença significativa na convivência social, a fim 

de garantir a igualdade entre todos os cidadãos. 

Sendo assim, a Educação de Jovens e Adultos se constitui compromisso de política 

pública firmando um caminho de desenvolvimento para seus estudantes, para que estes 

tenham a oportunidade de atualizar seus conhecimentos, vivenciando situações que possam 

mostrar e desenvolver suas habilidades, trocar experiências, e, principalmente, ter acesso a 

novas oportunidades de trabalho e cultura. Para isso, devemos considerar as premissas da 

EJA quando pensamos na elaboração do currículo, este necessita exercer as funções 

“reparadora” (acesso ao direito negado), “equalizadora” (retomada dos estudos a fim de 

igualdade de oportunidades) e “qualificadora” (educação permanente). 

Os estudantes da EJA apresentam suas trajetórias humanas, sociais, culturais e 

cognitivas, e estas devem ser consideradas quando pensamos na elaboração do currículo. 

É necessário um olhar atento para o perfil dos sujeitos dessa modalidade de ensino, 

sujeitos esses de direitos sociais, de direito à educação e de direito a uma escola que entenda 

suas reais necessidades e contribua na sua formação cidadã, atribuindo valor e sentido à 

aprendizagem, contemplando suas especificidades. Portanto não são conteúdos definidos a 

priori que serão desenvolvidos, mas estes emergirão das necessidades dos estudantes. 

Outro ponto a ser considerado quando pensamos na Educação de Jovens e Adultos é a 

organização dos tempos e espaços na escola, não confundindo com educação a distância ou 

semipresencial, a fim de propiciarmos aprendizagens significativas e vinculadas às práticas 

sociais, para que o estudante consiga fazer uso dessas aprendizagens em seu contexto social 

e transformar sua realidade. 

O professor tem o papel de mediador do conhecimento, e cabe a ele identificar e 

valorizar o que os estudantes trazem no seu repertório de vida, utilizando esse repertório para 

tornar o conteúdo escolar significativo. 
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Pensando no Componente Curricular da Língua Inglesa e na formação integral dos 

estudantes da Educação de Jovens e Adultos, a aprendizagem da Língua Inglesa é, em 

especial, relevante, pois, a mesma esta presente em toda parte: ruas, meios de comunicação, 

mundo digital, entre outros. O ensino da língua propicia a possibilidade de ver-se e sentir-se 

parte de um mundo que lhes pertence, um bem cultural que deve estar disponível a todos, pois, 

os estudantes estão rodeados de informações transmitidas por meio da presença da língua 

inglesa nos mais variados contextos e situações. 

No ensino da Língua Inglesa se faz necessário oferecer aos estudantes possibilidades 

de desenvolvimento de letramentos múltiplos, contemplando as habilidades linguísticas, as 

práticas sociais e culturais do mundo globalizado, problematizando assim o contexto em que a 

língua esta inserida e as vivências dos estudantes em relação à mesma. Essas vivências 

podem acontecer dentro e fora do ambiente escolar, possibilitando ao estudante atribuir 

significados sobre elas, tornando-o capaz de tomar decisões e desenvolver atitudes em relação 

ao conhecimento dessa língua e do mundo que o cerca, em âmbito local e global, como sujeito 

participativo da aprendizagem. 

É essencial que o estudante compreenda e valorize a utilidade e a finalidade em se 

aprender a Língua Inglesa nos tempos atuais, pois assim buscará vencer seus medos e 

inquietações quanto à nova língua e a pronúncia da mesma, e também, terá o propósito de 

aprender e explorar essa nova forma de se expressar e de ser compreendido, para isso é 

imprescindível que os conteúdos trabalhados tenham origem da realidade dos estudantes, e 

assim tornar a aprendizagem significativa para o mesmo. 

As especificidades dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos devem ser 

consideradas, já que estes possuem experiências variadas, crenças e concepções sobre 

inúmeros aspectos, assim é necessário reconhecer que estes estudantes já apresentam ideias 

mais elaboradas sobre a realidade e que suas formas de aprender, bem como suas 

experiências precisam ser consideradas, num processo contínuo em que os conhecimentos 

são mobilizados diariamente, em que as aprendizagens acontecem entre os estudantes, seus 

pares e professores. 

Apesar de toda essa diversidade do público da EJA, estes estudantes têm algumas 

situações em comum: apresentam histórias de vida pessoal e/ou escolar singulares, com 

vivências marcadas por desafios e insucessos, falta de oportunidades e negações. Com isso 

muitos estudantes apresentam baixa autoestima, e se sentem inseguros em aprender uma 

nova língua tão desafiadora. Assim, é necessário, um trabalho focado nos aspectos 

socioafetivos relacionados à aprendizagem, como autoconfiança, calma, entusiasmo e diálogo, 

o desafio do professor é criar um ambiente favorável para a aprendizagem da Língua Inglesa, 

buscando a construção de um processo que investiga, se informa, discute e debate as 



questões que atingem esses sujeitos em seus contextos de vida, tornando o estudante 

protagonista do mesmo.  

Quanto à leitura podemos selecionar textos de diferentes esferas sociais e gêneros 

(adequados à idade e aos interesses dos estudantes), possibilitando a interação dos mesmos 

com os textos de forma significativa, levando em consideração seus conhecimentos prévios 

sobre o assunto, sobre o gênero e sobre a própria língua. Podemos oferecer gêneros textuais e 

temas com os quais os alunos tenham familiaridade em sua língua materna, explorando não só 

os itens lexicais cognatos, mas também as sequências textuais desses gêneros. 

Quanto à produção escrita podemos organizar situações em que o estudante saiba para 

quem escreve e a intencionalidade do texto, o gênero mais adequado, criando assim 

estratégias de ensino que ofereçam os recursos que os estudantes precisam. Para escrever, o 

aluno precisa articular o conhecimento de mundo, linguístico e de organização textual. 

Quanto às práticas de análise linguísticas devemos trabalha-las juntamente com os 

textos estudados para a leitura e escrita, pois estes servirão de base para as análises, estas 

não devem ser trabalhadas de forma isolada. 

Quanto às práticas de linguagem oral, estas devem ser trabalhadas a fim de propiciar 

que os estudantes vivenciem experiências significativas no contato com a língua, 

experimentando seu uso em diversos contextos, que podem envolver desde o dia a dia da 

turma, como seu convívio em grupo, além de seus contextos sociais, para que a partir disso os 

estudantes sejam capazes de elaborar e realizar comunicações para públicos diferenciados, 

dentro da escola ou fora dela. 

Assim, torna-se fundamental na Educação de Jovens e Adultos desmistificar as 

impressões e medos que estes estudantes têm sobre a Língua Inglesa, é necessário promover 

reflexões sobre temas dessa natureza, bem como ajudar o estudante a estabelecer metas 

alcançáveis para sua própria aprendizagem da língua, assim auxiliando-o a reconfigurar tais 

crenças e contribuir decisivamente para uma aprendizagem autônoma. 

A Língua Inglesa deve ser entendida como prática social, ou seja, na interação situada 

entre sujeitos histórica e socialmente caracterizados. A aprendizagem deve ser propiciada por 

meio das interações significativas entre os sujeitos, seus discursos/textos/vozes, em um 

processo de sucessivas aproximações com os temas, conteúdos e com a própria língua em 

uso, e assim facilitando que os sujeitos reconfigure/recontextualize as práticas sociais nas 

quais participam, os conhecimentos que já tem e suas visões de mundo. 

 

Nos Grupos de Trabalho por Componente Curricular realizados no ano de 2019, os 

professores sugeriram algumas habilidades a serem trabalhadas por ano com os alunos da 

Educação de Jovens e Adultos, pois assim proporcionaremos ao aluno maior tempo para 

aquisição dos conhecimentos necessários para a continuidade de seus estudos. 



Reforçamos previamente que as habilidades aqui elencadas são sugestões, pois o 

planejamento para a Educação de Jovens e Adultos deve considerar o perfil dos estudantes, 

suas vivências e expectativas, e estas mudam de um semestre para o outro.  

Além das sugestões aqui elencadas, os professores que lecionam neste segmento 

podem usar como subsídio para seu planejamento semestral a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) ou Currículo Paulista. 

 

REFERÊNCIA: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ 

https://novaescola.org.br/bncc/disciplina/10/ingles 
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Educação de Jovens e Adultos – Anos Finais 

 

 
Componente Curricular: LÍNGUA INGLESA 

 

 
Unidade 
Temática 

 
Habilidades para 6º e 7º ano 

 
Unidade Temática 

 

 
Habilidades para 8º e 9º ano 

INTERAÇÃO 

DISCURSIVA 

ORALIDADE 

(EF06LI01) Interagir em situações de intercâmbio 
oral, demonstrando iniciativa para utilizar a língua 
inglesa. 
 

INTERAÇÃO 

DISCURSIVA 

(EF08LI02) Explorar o uso de 

recursos linguísticos (frases incompletas, 

hesitações, entre outros) e 

paralinguísticos (gestos, expressões 

faciais, entre outros) em situações de 

interação oral. 

 

INTERAÇÃO 

DISCURSIVA 

ORALIDADE 

(EF06LI02) Coletar informações do grupo, 
perguntando e respondendo sobre a família, os 
amigos, a escola e a comunidade. 
 

COMPREENSÃO 

ORAL 

(EF08LI03) Construir o sentido 

global de textos orais, relacionando 

suas partes, o assunto principal e 

informações relevantes. 

INTERAÇÃO 

DISCURSIVA 

ORALIDADE 

(EF06LI03) Solicitar esclarecimentos 

em língua inglesa sobre o que não 

entendeu e o significado de palavras 

ou expressões desconhecidas. 

 

COMPREENSÃO 

ORAL 

(EF09LI02) Compilar as ideias-chave 

de textos por meio de tomada de 

notas. 

INTERAÇÃO 

DISCURSIVA 

ORALIDADE 

(EF07LI01) Interagir em situações 

de intercâmbio oral para realizar as 

atividades em sala de aula, de forma 

respeitosa e colaborativa, trocando 

COMPREENSÃO 

ORAL 

(EF09LI03) Analisar posicionamentos 

defendidos e refutados em textos 

orais sobre temas de interesse social 

e coletivo. 



ideias e engajando-se em brincadeiras 

e jogos. 

 

 

INTERAÇÃO 

DISCURSIVA 

ORALIDADE 

(EF07LI02) Entrevistar os colegas 

para conhecer suas histórias de vida. 

 

PRODUÇÃO ORAL (EF08LI04) Utilizar recursos e repertório 

linguísticos apropriados para 

informar/comunicar/falar do futuro: 

planos, previsões, possibilidades e 

probabilidades. 

 

INTERAÇÃO 

DISCURSIVA 

(EF08LI02) Explorar o uso de 

recursos linguísticos (frases incompletas, 

hesitações, entre outros) e 

paralinguísticos (gestos, expressões 

faciais, entre outros) em situações de 

interação oral. 

 

PRODUÇÃO ORAL (EF09LI04) Expor resultados de 

pesquisa ou estudo com o apoio de 

recursos, tais como notas, gráficos, 

tabelas, entre outros, adequando as 

estratégias de construção do texto 

oral aos objetivos de comunicação e 

ao contexto. 

 

COMPREENSÃO 

ORAL - ORALIDADE 

(EF06LI04) Reconhecer, com o apoio de palavras 
cognatas e pistas do contexto discursivo, o assunto e 
as informações principais em textos orais sobre 
temas familiares. 
 

ESTRATÉGIAS DE 

LEITURA 

(EF07LI08) Relacionar as partes de 

um texto (parágrafos) para construir 

seu sentido global. 

 

COMPREENSÃO 

ORAL - ORALIDADE 

(EF07LI03) Mobilizar conhecimentos 

prévios para compreender texto oral. 

ESTRATÉGIAS DE 

LEITURA 

(EF08LI05) Inferir informações e 

relações que não aparecem de modo 

explícito no texto para construção de 

sentidos. 

 



COMPREENSÃO 

ORAL - ORALIDADE 

(EF07LI04) Identificar o contexto, 

a finalidade, o assunto e os interlocutores 

em textos orais presentes 

no cinema, na internet, na televisão, 

entre outros. 

 

ESTRATÉGIAS DE 

LEITURA 

(EF09LI05) Identificar recursos de 

persuasão (escolha e jogo de palavras, 

uso de cores e imagens, tamanho 

de letras), utilizados nos textos 

publicitários e de propaganda, como 

elementos de convencimento. 

 

PRODUÇÃO ORAL - 

ORALIDADE 

(EF06LI05) Aplicar os conhecimentos da língua 

inglesa para falar de si e de outras pessoas,  

explicitando informações pessoais e características 

relacionadas a gostos, preferências e rotinas 

ESTRATÉGIAS DE 

LEITURA 

(EF09LI06) Distinguir fatos de opiniões 

em textos argumentativos da 

esfera jornalística. 

 

PRODUÇÃO ORAL - 

ORALIDADE 

(EF06LI06) Planejar apresentação sobre a família, a 

comunidade e a escola, compartilhando-a oralmente 

com o grupo. 

ESTRATÉGIAS DE 

LEITURA 

(EF09LI07) Identificar argumentos 

principais e as evidências/exemplos 

que os sustentam. 

 

PRODUÇÃO ORAL - 

ORALIDADE 

(EF07LI05) Compor, em língua 

inglesa, narrativas orais sobre fatos, 

acontecimentos e personalidades 

marcantes do passado. 

 

PRÁTICAS DE 

LEITURA E FRUIÇÃO 

(EF08LI06) Apreciar textos narrativos 

em língua inglesa (contos, romances, 

entre outros, em versão original ou 

simplificada), como forma de valorizar 

o patrimônio cultural produzido 

em língua inglesa. 

 

ESTRATÉGIAS DE 

LEITURA 

(EF06LI07) Formular hipóteses sobre a finalidade de 
um texto em língua inglesa, com base em sua 
estrutura, organização textual e pistas gráficas. 
 

PRÁTICAS DE 

LEITURA E FRUIÇÃO 

(EF08LI07) Explorar ambientes 

virtuais e/ou aplicativos para acessar 

e usufruir do patrimônio artístico 

literário em língua inglesa. 



 

ESTRATÉGIAS DE 

LEITURA 

(EF06LI08) Identificar o assunto de um texto, 
reconhecendo sua organização textual e palavras 
cognatas. 
 

PRÁTICAS DE 

LEITURA E NOVAS 

TECNOLOGIAS 

(EF09LI08) Explorar ambientes 

virtuais de informação e socialização, 

analisando a qualidade e a validade 

das informações veiculadas. 

 

ESTRATÉGIAS DE 

LEITURA 

(EF06LI09) Localizar informações específicas em 
texto. 
 

AVALIAÇÃO DOS 

TEXTOS LIDOS 

(EF08LI08) Analisar, criticamente, 

o conteúdo de textos, comparando 

diferentes perspectivas apresentadas 

sobre um mesmo assunto. 

 

ESTRATÉGIAS DE 

LEITURA 

(EF07LI07) Identificar a(s) informação( 

ões)-chave de partes de um 

texto em língua inglesa (parágrafos). 

 

AVALIAÇÃO DOS 

TEXTOS LIDOS 

(EF09LI09) Compartilhar, com os 

colegas, a leitura dos textos escritos 

pelo grupo, valorizando os diferentes 

pontos de vista defendidos, com 

ética e respeito. 

 

PRÁTICAS DE 

LEITURA E 

CONSTRUÇÃO DE 

REPERTÓRIO 

LEXICAL 

(EF06LI10) Conhecer a organização de um dicionário 
bilíngue (impresso e/ou on-line) para construir 
repertório lexical. 
 

ESTRATÉGIAS DE 

ESCRITA: ESCRITA 

E PÓS ESCRITA 

(EF08LI10) Reconstruir o texto, com 

cortes, acréscimos, reformulações 

e correções, para aprimoramento, 

edição e publicação final. 

 

PRÁTICAS DE 

LEITURA E 

CONSTRUÇÃO DE 

REPERTÓRIO 

LEXICAL 

(EF06LI11) Explorar ambientes virtuais e/ou 

aplicativos para construir repertório lexical na língua 

inglesa 

ESTRATÉGIAS DE 

ESCRITA: ESCRITA 

E PÓS ESCRITA 

(EF08LI11) Produzir textos (comentários, relatos 

pessoais, 

mensagens instantâneas, 

reportagens, histórias de ficção, 



 entre outros), com o uso de 

estratégias de escrita (planejamento, 

produção de rascunho, revisão e edição 

final), apontando sonhos e projetos 

para o futuro (pessoal, da família, 

da comunidade ou do planeta). 

 

PRÁTICAS DE 

LEITURA E 

PESQUISA 

(EF07LI09) Selecionar, em um texto, 

a informação desejada como objetivo 

de leitura. 

 

ESTRATÉGIAS DE 

ESCRITA 

(EF09LI11) Utilizar recursos verbais 

e não verbais para construção 

da persuasão em textos da esfera 

publicitária, de forma adequada ao 

contexto de circulação (produção e 

compreensão). 

 

ATITUDES E 

DISPOSIÇÕES 

FAVORÁVEIS AO 

LEITOR 

(EF06LI12) Interessar-se pelo texto lido, 

compartilhando suas ideias sobre o que o texto  

informa/comunica. 

ESTUDO DO LÉXICO (EF07LI15) Construir repertório 

lexical relativo a verbos regulares 

e irregulares (formas no passado), 

preposições de tempo (in, on, at) e 

conectores (and, but, because, then, 

so, before, after, entre outros). 

 

ATITUDES E 

DISPOSIÇÕES 

FAVORÁVEIS AO 

LEITOR 

(EF07LI11) Participar de troca de 

opiniões e informações sobre textos, 

lidos na sala de aula ou em outros 

ambientes. 

 

ESTUDO DO LÉXICO (EF07LI16) Reconhecer a pronúncia 

de verbos regulares no passado 

(-ed). 

 



ESTRATÉGIAS DE 

ESCRITA: PRÉ-

ESCRITA 

 

(EF06LI13) Listar ideias para a produção de frases e 
pequenos textos, levando em conta o tema e o 
assunto. 
 

ESTUDO DO LÉXICO (EF08LI13) Reconhecer sufixos e 

prefixos comuns utilizados na formação 

de palavras em língua inglesa. 

 

ESTRATÉGIAS DE 

ESCRITA: PRÉ-

ESCRITA 

(EF06LI14) Organizar ideias, selecionando-as em 
função da estrutura e do objetivo do texto. 
 

ESTUDO DO LÉXICO (EF09LI13) Reconhecer, nos novos 

gêneros digitais (blogues, mensagens 

instantâneas, tweets, entre 

outros), novas formas de escrita 

(abreviação de palavras, palavras 

com combinação de letras e números, 

pictogramas, símbolos gráficos, 

entre outros) na constituição das 

mensagens. 

 

ESTRATÉGIAS DE 

ESCRITA: PRÉ-

ESCRITA 

(EF07LI12) Planejar a escrita de textos 

em função do contexto (público, 

finalidade, layout e suporte). 

 

ESTUDO DO LÉXICO (EF09LI14) Utilizar conectores indicadores 

de adição, condição, oposição, 

contraste, conclusão e síntese 

como auxiliares na construção da 

argumentação e intencionalidade 

discursiva. 

 

PRÁTICAS DE 

ESCRITA 

(EF06LI15) Produzir textos escritos em língua inglesa 

(histórias em quadrinhos, cartazes, chats, blogues, 

agendas, fotolegendas, entre outros), sobre si 

mesmo, sua família, seus amigos, gostos, 

preferências e rotinas, sua comunidade e seu 

GRAMÁTICA  

(Contextualizada) 

(EF06LI19) Utilizar o presente do 
indicativo para identificar pessoas 
(verbo to be) e descrever rotinas 
diárias. 
 



contexto escolar (Frases e textos curtos de situações 

do cotidiano) 

PRÁTICAS DE 

ESCRITA 

(EF07LI14) Produzir textos diversos 

sobre fatos, acontecimentos e personalidades 

do passado (linha do 

tempo/ timelines, biografias, verbetes 

de enciclopédias, blogues, entre 

outros). 

 

GRAMÁTICA  

(Contextualizada) 

(EF06LI20) Utilizar o presente 
contínuo para descrever ações em 
progresso. 

ESTUDO DO 

LÉXICO 

(EF06LI16) Construir repertório relativo às 
expressões usadas para o convívio social e o uso da 
língua inglesa em sala de aula. 
 

GRAMÁTICA  

(Contextualizada) 

(EF06LI21) Reconhecer o uso do 
imperativo em enunciados de atividades, 
comandos e instruções. 
 

ESTUDO DO 

LÉXICO 

(EF06LI17) Construir repertório lexical relativo a 
temas familiares (escola, família, rotina diária, 
atividades de lazer, esportes, entre outros). 
 

GRAMÁTICA  

(Contextualizada) 

(EF06LI22) Descrever relações por 
meio do uso de apóstrofo (’) + s. 
 

ESTUDO DO 

LÉXICO 

(EF06LI18) Reconhecer semelhanças e diferenças 

na pronúncia de palavras da língua inglesa e da 

língua materna e/ou outras línguas conhecidas. 

GRAMÁTICA  

(Contextualizada) 

(EF06LI23) Empregar, de forma inteligível, 
os adjetivos possessivos. 
 

ESTUDO DO 

LÉXICO 

(EF07LI17) Explorar o caráter polissêmico 

de palavras de acordo com o 

contexto de uso. 

 

GRAMÁTICA  

(Contextualizada) 

(EF07LI18) Utilizar o passado 
simples e o passado contínuo para 
produzir textos orais e escritos, 
mostrando relações de sequência e 
causalidade. 
 

GRAMÁTICA 

(Contextualizada) 

(EF06LI19) Utilizar o presente do 
indicativo para identificar pessoas 
(verbo to be) e descrever rotinas 
diárias. 
 

GRAMÁTICA  

(Contextualizada) 

(EF07LI19) Discriminar sujeito de 
objeto utilizando pronomes a eles 
relacionados. 
 

GRAMÁTICA (EF06LI20) Utilizar o presente GRAMÁTICA  (EF07LI20) Empregar, de forma 



(Contextualizada) contínuo para descrever ações em 
progresso. 

(Contextualizada) inteligível, o verbo modal can para 
descrever habilidades (no presente e 
no passado). 
 

GRAMÁTICA 

(Contextualizada) 

(EF06LI21) Reconhecer o uso do 
imperativo em enunciados de atividades, 
comandos e instruções. 
 

GRAMÁTICA  

(Contextualizada) 

(EF08LI14) Utilizar formas verbais 
do futuro para descrever planos e 
expectativas e fazer previsões. 
 

GRAMÁTICA 

(Contextualizada) 

(EF06LI22) Descrever relações por 
meio do uso de apóstrofo (’) + s. 
 

GRAMÁTICA  

(Contextualizada) 

(EF08LI15) Utilizar, de modo inteligível, 
as formas comparativas e superlativas 
de adjetivos para comparar 
qualidades e quantidades. 
 

GRAMÁTICA 

(Contextualizada) 

(EF06LI23) Empregar, de forma inteligível, 
os adjetivos possessivos. 
 

GRAMÁTICA  

(Contextualizada) 

(EF08LI16) Utilizar, de modo inteligível, 
corretamente, some, any, many, 
much. 
 

GRAMÁTICA 

(Contextualizada) 

(EF07LI18) Utilizar o passado 
simples e o passado contínuo para 
produzir textos orais e escritos, 
mostrando relações de sequência e 
causalidade. 
 

GRAMÁTICA  

(Contextualizada) 

(EF08LI17) Empregar, de modo 
inteligível, os pronomes relativos 
(who, which, that, whose) para 
construir períodos compostos por 
subordinação. 
 

GRAMÁTICA 

(Contextualizada) 

(EF07LI19) Discriminar sujeito de 
objeto utilizando pronomes a eles 
relacionados. 
 

GRAMÁTICA  

(Contextualizada) 

(EF09LI16) Empregar, de modo inteligível, 
os verbos should, must, have 
to, may e might para indicar recomendação, 
necessidade ou obrigação 
e probabilidade. 
 

GRAMÁTICA 

(Contextualizada) 

(EF07LI20) Empregar, de forma 
inteligível, o verbo modal can para 
descrever habilidades (no presente e 
no passado). 
 

MANIFESTAÇÕES 

CULTURAIS 

(EF08LI18) Construir repertório 
cultural por meio do contato com 
manifestações artístico-culturais 
vinculadas à língua inglesa (artes 
plásticas e visuais, literatura, música, 
cinema, dança, festividades, entre 
outros), valorizando a diversidade 
entre culturas. 
 

A LÍNGUA INGLESA (EF06LI24) Investigar o alcance da língua inglesa no COMUNICAÇÃO 
INTERCULTURAL 

(EF08LI19) Investigar de que forma 



NO MUNDO mundo: como língua materna e/ou oficial (primeira ou 
segunda língua). 

expressões, gestos e comportamentos 
são interpretados em função de 
aspectos culturais. 
 

A LÍNGUA INGLESA 

NO COTIDIANO DA 

SOCIEDADE 

BRASILEIRA/ 

COMUNIDADE 

(EF06LI25) Identificar a presença da língua inglesa 
na sociedade brasileira/comunidade (palavras, 
expressões, suportes e esferas de circulação e 
consumo) e seu significado. 

COMUNICAÇÃO 
INTERCULTURAL 

(EF08LI20) Examinar fatores que 
podem impedir o entendimento entre 
pessoas de culturas diferentes que 
falam a língua inglesa. 
 

A LÍNGUA INGLESA 

NO COTIDIANO DA 

SOCIEDADE 

BRASILEIRA/ 

COMUNIDADE 

(EF06LI26) Avaliar, problematizando 
elementos/produtos culturais de países de língua 
inglesa absorvidos pela sociedade 
brasileira/comunidade. 
 

COMUNICAÇÃO 
INTERCULTURAL 

(EF09LI19) Discutir a comunicação 
intercultural por meio da língua 
inglesa como mecanismo de valorização 
pessoal e de construção de 
identidades no mundo globalizado. 
 

COMUNICAÇÃO 

INTERCULTURAL 

(EF07LI22) Explorar modos de falar 
em língua inglesa, refutando preconceitos 
e reconhecendo a variação 
linguística como fenômeno natural 
das línguas. 
 

A LÍNGUA INGLESA 
NO MUNDO 

(EF09LI17) Debater sobre a expansão 
da língua inglesa pelo mundo, 
em função do processo de colonização 
nas Américas, África, Ásia e 
Oceania. 
 

COMUNICAÇÃO 

INTERCULTURAL 

(EF07LI23) Reconhecer a variação 
linguística como manifestação de 
formas de pensar e expressar o 
mundo. 
 
 
 

A LÍNGUA INGLESA 
NO MUNDO 

(EF09LI18) Analisar a importância 
da língua inglesa para o desenvolvimento 
das ciências (produção, 
divulgação e discussão de novos 
conhecimentos), da economia e da 
política no cenário mundial. 

PRÁTICAS DE 

LEITURA E 

FRUIÇÃO 

(EF08LI07) Explorar ambientes 
virtuais e/ou aplicativos para acessar 
e usufruir do patrimônio artístico 
literário em língua inglesa. 
 

  

 


