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APRESENTAÇÃO 

 

 língua inglesa vem assumindo papel cada vez mais 

relevante como parte da inclusão social na 

contemporaneidade. Em função de ser a língua mais falada no 

mundo (contando-se os falantes nativos e não-nativos que a usam como uma 

língua franca ou adicional), seu ensino tem sido objeto de políticas educacionais 

reconhecedoras do status diferenciado que ela ocupa em relação a outras línguas 

estrangeiras.  

Em nosso país, assim como em várias partes do mundo, o aprendizado -  

cada vez mais cedo - desse idioma vem requerendo uma abordagem integradora 

de seu ensino nos diversos níveis da educação escolar: educação infantil, anos 

iniciais, ensino fundamental e médio. Em busca de melhores níveis de 

proficiência, com maior tempo de convivência e aprendizagem da língua, 

muitas famílias incentivam seus filhos a aprender Inglês em escolas 

particulares em etapa anterior à sua oferta obrigatória (6º ano do Ensino 

Fundamental).  

Seguindo tendência mundial de ensino daquela língua para crianças, 

diversos sistemas e instâncias de ensino se organizam, na atualidade, para que 

o Inglês seja ensinado nos primeiros anos da escolaridade também nas 

instituições públicas de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Embora toda 

língua estrangeira tenha potencial de desenvolvimento das capacidades das 

crianças nessa faixa etária, a opção pelo ensino de Inglês, em relação às demais 

línguas estrangeiras encontra diversas justificativas, muitas delas vinculadas 

A 
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ao fato de ser o idioma de comunicação predominante do mundo virtual, dos 

negócios, trabalho etc.  

A proposta de ensino de Inglês nos anos iniciais da escolarização vem 

ocorrendo com incentivo das Secretarias Municipais de Educação que 

acompanham o trabalho pedagógico dos professores in loco, nos processos de 

formação continuada e na organização curricular dos conteúdos trabalhados com o 

Inglês da Educação Infantil ao quinto ano do Ensino Fundamental. 

Espera-se que, ao ter contato com a língua estrangeira na educação 

infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, o aluno seja capaz de utilizar o 

conhecimento construído nas interações como base para melhor desempenho 

quando estiver nos anos finais do ensino fundamental, bem como contribuir para a 

consolidação de sua aprendizagem nas etapas seguintes.   

Nas últimas décadas o ensino de línguas estrangeiras no Brasil tem sido 

objeto de orientações oficiais por parte de autoridades governamentais. Por 

exemplo, fazem parte desse conjunto de orientações os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o ensino fundamental (PCN), as Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio (OCEM) e as Diretrizes Curriculares para a Educação Básica do 

Paraná – Língua Estrangeira Moderna (DCEB-PR - LEM). Entretanto, inexistem 

orientações para o ensino de língua estrangeira na educação infantil e anos iniciais 

do ensino fundamental I. 

Pensamos, portanto, que as pressões advindas das comunidades 

externas às escolas vêm sendo contempladas, ainda que sem um arcabouço 

teórico-metodológico ou orientações curriculares definidas, o que faz com que 

o trabalho do professor e de equipes pedagógicas seja extremamente difícil. 

Sem essas orientações torna-se ainda mais complexa a transição do ensino 

fundamental I para o ensino fundamental II.  

Com a implantação do ensino de Inglês para crianças, professores e 

alunos da Universidade Estadual de Londrina, professores de Inglês da Rede 

Municipal de Ensino de Londrina, do Núcleo Regional de Educação de Londrina 

e de escolas municipais da cidade de Rolândia, reuniram-se durante dois anos e 
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meio para produzir as orientações que constituem este Guia1.  Nele 

apresentamos orientações pedagógicas a professores que buscam diretrizes 

para o Inglês da educação infantil ao 5º ano da educação básica.  

Entendemos que um documento que organize os conteúdos curriculares 

sequencialmente pode ser o elemento orientador do trabalho dos professores ao 

apontar o que pode ser ensinado e esperado dos alunos em cada ano escolar, 

evitando-se repetição não justificada. Ou seja, o planejamento e a proposição dos 

projetos de trabalho diário, semanal, mensal, bimestral e anual elencados pelos 

professores de Inglês de diferentes realidades precisam partir de uma visão macro 

do processo de ensino para que a prática pedagógica não se torne enfadonha e sem 

sentido tanto para os alunos quanto para os próprios professores. 

Para a construção deste Guia foram consultados os seguintes 

documentos: 

 Diretrizes  Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (MEC/ Secretaria de 

Educação Fundamental, 2010) 

 A criança de seis anos, a linguagem escrita e o ensino fundamental de nove anos 

- orientações para o trabalho com a linguagem escrita em turmas de crianças de 

seis anos de idade (UFMG/FE/CEALE, 2009)  

 Ensino Fundamental de nove anos: orientações pedagógicas para os anos 

iniciais (PARANÁ, Curitiba SEED/PR, 2010) 

 Ensino Fundamental de nove anos: orientações para a inclusão da criança de 

seis anos de idade (MEC, 2007)  

 
 Além deles, serviram de subsídios os documentos já elaborados pelas 

Prefeituras Municipais de Londrina e Rolândia, cujos representantes participaram 

do projeto. Assim, este documento constitui-se como o ponto de partida para o 

planejamento, idealização e concretização de iniciativas para o ensino de Inglês 

                                                           
1 Projeto “Construindo o currículo de Língua Inglesa para as escolas públicas de Londrina” (cadastro PROEX 
1532). Integrantes: Anísia Vieira de Oliveira, Claudinei Canazart, Denise Ismênia Bossa Grassano Ortenzi, 
Eliane Provate Martins, Gledson Bernardelli, Jozélia Jane Tanaca, Juliana  Reichert Assunção Tonelli, Márcia de 
Oliveira, Mariana Bento Gomes de Mello, Mariângela Coelho da Silva, Mays Masson, Rafaeli Constantino 
Valêncio Peres e Telma Nunes Gimenez. 
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para crianças. As Orientações Curriculares aqui colocadas têm como objetivo 

fornecer aos sistemas públicos de ensino apontamentos que colaborem para 

decisões sobre os conteúdos teórico-metodológicos para aqueles que desejam 

ensinar Inglês para crianças.  

Com a produção deste documento oferecemos uma primeira 

aproximação à elaboração de diretrizes para o processo ensino-aprendizagem de 

inglês na educação infantil e anos iniciais, bem como sua continuidade no ensino 

fundamental II.  

É preciso destacar que tomamos por base reflexões realizadas por 

professores de inglês que desenvolvem projetos de ensino com crianças e, 

portanto, já estão envolvidos com práticas de ensino em escolas públicas. 

Esperamos que este documento possa orientar os profissionais de ensino 

envolvidos com o ensino de inglês na educação infantil e no ensino 

fundamental.  

Ao redigirmos este documento, levamos em conta que as ações 

educativas com o ensino do Inglês devem pautar-se em orientações teórico- 

metodológicas que definam os objetivos do ensino, a organização do trabalho e 

a abordagem que se deseja para a aprendizagem.  A realidade sociocultural dos 

alunos e nossas condições de planejamento de ensino são de grande relevância 

neste processo. 

 Um fator essencial nesse contexto de desafios refere-se à nossa formação 

continuada.  Pensamos ser desejável nos apropriarmos das oportunidades que 

deverão ser ofertadas pelas autoridades educacionais responsáveis. Tanto 

individual quanto coletivamente precisamos ressignificar nossa prática, em diálogo 

com documentos oficiais e não oficiais e colegas. Num contexto como esse, a 

reflexão, a crítica e a autonomia de pesquisa e elaboração de materiais se fazem 

essenciais, uma vez que não é possível esperar que somente discursos externos à 

sala de aula orientem essa prática.  

Esperamos que estas contribuições possam subsidiar discussões e 

inspirar outros olhares em espaços que ainda buscam encontrar alternativas 



7 

 

para um ensino que faça sentido para os alunos e atenda aos anseios das 

comunidades que os acolhem.   

Londrina, agosto de 2013. 

A equipe do Projeto de Extensão 
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APRENDIZADO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA  

POR CRIANÇAS 

 

O aprendizado de uma língua estrangeira leva os alunos a uma nova 

percepção da natureza da linguagem, além de aumentar o entendimento da língua 

materna e a compreensão de como a linguagem funciona. Por meio da percepção 

de culturas estrangeiras, o aluno desenvolve maior consciência e valorização da 

própria cultura.  Essa compreensão intercultural resulta numa melhor aceitação 

das diferenças nas maneiras de expressão e comportamento.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira (BRASIL, 

1998, p.19), referindo-se ao estudante, afirmam que, “ao entender o outro e sua 

alteridade, pela aprendizagem de uma língua estrangeira, ele aprende mais sobre 

si mesmo e sobre o mundo plural marcado por valores culturais diferentes e 

maneiras diversas de organização política e social”. 

Para tanto, percebemos que cada vez mais cedo é preciso colocar o 

aluno em situações de uso de uma língua estrangeira, possibilitando-lhe tomar 

contato com diferentes maneiras de viver a vida social e suas expressões culturais. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais: 

a aprendizagem de uma língua estrangeira deve garantir ao aluno seu 
engajamento discursivo, ou seja, a capacidade de se envolver e envolver 
outros no discurso. Isso pode ser viabilizado em sala de aula por meio de 
atividades pedagógicas centradas na constituição do aluno como ser 
discursivo, ou seja, sua construção com sujeito do discurso via língua 
estrangeira. Essa construção passa pelo envolvimento do aluno com os 
processos sociais de criar significados, por intermédio da utilização de 
uma língua estrangeira. (BRASIL, 1998, p. 19) 

 

Entende-se que num contexto de ensino de Língua Inglesa para 

crianças, é preciso respeitar as especificidades do seu processo de aprendizagem, 

oferecendo um ambiente lúdico e um ensino gradativo. Na mesma medida a 

O 
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exigência sobre a produção das crianças também deve ser gradual, uma vez que o 

uso da língua estrangeira pelos pequenos aprendizes deve corresponder às 

práticas discursivas da sua realidade. Entretanto, ao fazê-lo em outra língua o 

aluno consegue vivenciar novas formas de ser e significar. É importante considerar 

que o tempo de contato com a língua alvo também influenciará na qualidade dessa 

produção. 

A visão que melhor corresponde à proposta aqui delineada é a de que a 

aprendizagem de língua estrangeira se dá num processo de participação em 

atividades culturais coletivas. Estas envolvem a inter-relação entre transmissão, 

negociação e transformação, nas quais o professor atua como mediador e o aluno 

vai gradativamente aumentado sua responsabilidade e autonomia. Essa visão está 

ligada a teorias socioculturais do desenvolvimento humano e prevê que a 

mediação da aprendizagem deve se valer de diversos produtos culturais que 

“portam” a língua alvo, incluindo mapas, jogos, canções, rimas, desenhos, jogos 

eletrônicos, entre outros, possibilitando um processo contínuo de apropriação da 

linguagem contida nessas ferramentas. 

 Isto difere da perspectiva de aprendizagem de língua estrangeira como 

um processo de formação de hábitos, entendimento ligado a teorias 

comportamentais de aprendizagem. Com base nesse entendimento, propostas de 

ensino aprendizagem se concentram em amostras de línguas estruturalmente 

graduadas, de repetição, acompanhadas de reforços positivos e negativos para a 

formação dos hábitos desejados.  As críticas à visão de língua como estrutura e à 

ideia da necessidade de permanente reforço para que a aprendizagem ocorra 

contribuíram para o enfraquecimento dessa concepção de aprendizagem. 

Tendo como fundamentação teórica a abordagem sóciointeracionista, a 

partir dos estudos de Vygotsky (1987), o ensino-aprendizagem de língua 

estrangeira nas escolas deve corroborar o princípio de que o desenvolvimento 

humano ocorre por meio de uma interação entre o indivíduo e o meio, mundo 

físico e social, e suas dimensões cultural e interpessoal.  Nesse sentido, é preciso 

envolver o aprendiz em um contexto rico de vivência na língua estrangeira, no qual 

o professor procura criar o máximo possível de oportunidades para que a língua 

esteja presente nesse cotidiano escolar. A aprendizagem será evidenciada pela 
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participação dos aprendizes nas atividades e não necessariamente na sua 

capacidade de reprodução imediata dos conteúdos trabalhados. 

Ao diferenciarmos a aprendizagem de línguas estrangeiras por crianças 

da aprendizagem nas demais faixas etárias, entra em destaque a ludicidade que 

permeia os referenciais curriculares para a educação infantil e ensino fundamental 

de 9 anos. Embora autores como Cook (1997) apontem que o lúdico está presente 

tanto na vida de crianças quanto de adultos - através das diversas formas de ficção 

que ocupam algum espaço nas atividades humanas (filmes, propaganda, piadas, 

literatura etc.), é na educação das crianças que comumente há mais adesão à ideia 

de organizar a aprendizagem em torno de atividades lúdicas.   

Segundo Cook, o brincar com a linguagem pode ser dividido em dois 

tipos, correspondendo aos níveis formal e semântico da linguagem.  No nível 

formal, há o brincar com sons para se criar padrões de ritmo e o brincar com 

estruturas gramaticais para se criar paralelismos e padrões. No nível semântico, há 

o brincar com unidades de significado, combinando-as de modo a criar mundos 

que não existem – o mundo da imaginação, da fantasia. Ambos os tipos devem 

estar presentes no ensino para crianças. 

O ensino da Língua Inglesa nos anos iniciais da escolaridade desenvolve 

o gosto pela língua, entre crianças, ao proporcionar experiência inovadora de 

comunicação em contexto relevante e significativo de ensino. Enquanto modelo 

praticante das habilidades de falar, ouvir, ler e escrever em Inglês em todas as 

aulas, o professor exerce papel de mediação e incentivo ao uso de vocabulários 

conhecidos e desconhecidos.  

Acredita-se que quanto mais cedo os alunos forem expostos ao 

ensino da Língua, menos dificuldades de aprendizagem terão no período de 

transição do 5º para o 6º ano do Ensino Fundamental de 9 anos. Muitas crianças, 

que não têm condições de frequentar aulas de Inglês fora do contexto escolar na 

fase da EI até 5º ano apresentam dificuldades quando se deparam no 6º ano com o 

ensino sistematizado de Inglês com cobrança de notas.  

O contato com a Língua, cultura e hábitos de povos que falam Língua 

Estrangeira, em especial a Língua Inglesa, também promove o desenvolvimento da 

própria identidade linguística e cultural. A interação entre os alunos e destes com o 
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professor faz com que se perceba que o Inglês faz parte do cotidiano e está 

presente nas propagandas, outdoors, internet, brinquedos, menus, jogos 

eletrônicos e muitos outros contextos. 

Reafirmando e ampliando o que temos dito até o momento, o ensino de 

línguas estrangeiras: 

 faz parte do processo integral de desenvolvimento do indivíduo e deve estar 

relacionado com as demais áreas da fase educacional em que o aluno se 

encontra; 

 deve ser mediado por uma variedade de produtos culturais que permitam a 

apropriação contínua e gradativa do uso da linguagem; 

 deve se beneficiar das atividades lúdicas que promovam, ao mesmo tempo, 

a apropriação das formas da língua e a compreensão e produção de 

significados; 

 deve respeitar os diferentes ritmos de aprendizagem das habilidades de 

compreensão e de produção.  

 

Esta proposta, portanto, está ancorada nos seguintes princípios: 

PRINCÍPIO DESCRIÇÃO 

Da ludicidade Atividades lúdicas como brincar, jogar, 

cantar, ouvir histórias, desenhar, por 

exemplo, são comuns ao universo 

infantil e promovem maior participação 

da criança no processo de ensino-

aprendizagem de inglês e o seu 

desenvolvimento enquanto falante da 

língua estrangeira. 

 

Da aprendizagem significativa A aprendizagem significativa se refere 

ao modo como novas informações se 

integram ao que o aluno já sabe ou 

conhece e fazem sentido em relação à 
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realidade que a criança vivencia. 

 

Do currículo em espiral A organização curricular em espiral 

permite a retomada e ampliação dos 

conteúdos em diferentes etapas da 

escolarização. 

 

Da totalidade da língua Para se desenvolver como usuário da 

língua estrangeira, o aluno deve 

interagir com a língua em sua 

totalidade e não apenas ser exposto a 

vocábulos ou estruturas gramaticais 

isoladas.   

 

Da interculturalidade O aprendizado da língua estrangeira 

contribui para conscientização de que o 

uso de uma língua é uma prática 

cultural e permite o contraste entre a 

cultura vivida pelo aprendiz e outras 

culturas associadas à língua que está 

aprendendo. 

 
 

Da formação integral A aprendizagem da língua estrangeira 

faz parte do desenvolvimento integral 

da criança e compreende o 

desenvolvimento afetivo, cognitivo e 

social.   

 

Da interação A criança desenvolve-se enquanto 

sujeito quando tem oportunidade de 

interagir na língua 
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estrangeira/adicional. 

  

 

 

PRINCÍPIO DA LUDICIDADE 
 
Atividades lúdicas como brincar, jogar, cantar, ouvir histórias, desenhar, por 

exemplo, são comuns ao universo infantil e promovem maior participação da 

criança no processo de ensino-aprendizagem de inglês e o seu desenvolvimento 

enquanto falante da língua estrangeira. 

 
 

A ludicidade é uma atividade que em si, tem valor educacional e, por 

isto, ela tem sido utilizada como recurso pedagógico. Para Kishimoto (1994), as 

situações lúdicas mobilizam esquemas mentais. Sendo uma atividade física e 

mental, a ludicidade aciona e ativa as funções psiconeurológicas e as operações 

mentais, estimulando o pensamento. 

Este documento parte do pressuposto de que o “brincar” com objetivo 

didático-pedagógico, ao ser utilizado no ensino de línguas estrangeiras para 

crianças, pode trazer segurança para os pequenos aprendizes, uma vez que é 

prática conhecida dessa faixa etária e, portanto, pode promover um ambiente 

seguro de aprendizagem.  

Sugerimos que a ludicidade esteja presente em atividades diárias que 

oportunizem a aprendizagem em contextos de interesse da criança, dentre eles: 

 O cantar e atuar. Conforme cantam uma canção os alunos são 

estimulados a fazerem gestos associados à letra, aos sons e ritmos 

promovendo a compreensão da língua; ao mesmo tempo, nas canções, 

rimas, parlendas, os alunos brincam com as formas da língua que 

contribuirão para o desenvolvimento da fluência. 

 O uso de figuras, por parte do professor, como recurso visual para que 

os alunos associem os temas explorados às imagens. 
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 Situações imaginárias representativas do cotidiano, criando contextos 

para o uso da língua;  

 A construção de brinquedos com sucatas e o uso da colagem como meio 

de desenvolvimento da motricidade (coordenação motora fina, 

movimento de pinça, alinhamento, manuseio de tesouras, cola, etc.) e a 

criatividade infantil sempre fazendo uso da língua estrangeira. 

 O manuseio de marionetes que “ganham vida” na voz do professor e do 

aluno. A utilização de puppets promove o mundo fantasioso da criança 

(um “outro” alguém que ganha vida) e pode ser um recurso significativo 

para a produção oral. Ao assumir-se com a voz de um personagem 

fictício o aprendiz diminui o grau de ansiedade, assume-se como um 

outro “papel” e, por sentir-se menos exposto, arrisca-se mais nesse tipo 

de atividade; 

 Jogos de naturezas diversas (jogos de tabuleiro, de cartas, de memória, 

de adivinhação, etc.) 

 

Salientamos que, embora o lúdico possa assumir um caráter de APENAS 

entretenimento, esta não é a concepção aqui assumida. O princípio da ludicidade 

presente neste Guia pauta-se na necessidade de atividades que contenham 

objetivos claros para o ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras para crianças 

e que, portanto, ao mesmo tempo, contemplem a necessidade infantil do aprender 

brincando e sejam elaboradas e utilizadas com objetivos didáticos claros e 

criteriosamente.  

 

PRINCÍPIO DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

A aprendizagem significativa se refere ao modo como novas informações se 

integram ao que o aluno já sabe ou conhece e fazem sentido em relação à realidade 

que a criança vivencia. 
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Para que a aprendizagem de língua estrangeira torne-se significativa é 

necessário contemplar os seguintes aspectos:  

 os novos conhecimentos devem se ancorar nos já existentes; 

 deve-se trazer para a sala de aula coisas reais e não conceitos abstratos;  

 o conteúdo deve ser apresentado através de histórias, cantigas, poemas, 

brincadeiras de roda;  

 os interesses dos alunos devem ser contemplados nas atividades,  

possibilitando-lhes a expressão de seu próprio universo. 

 

São exemplos de atividades que podem levar a uma aprendizagem 

significativa: a produção de um cartão de aniversário para um colega, a criação de 

legendas para um álbum de fotos dos alunos, a ilustração de trechos de uma 

história, a construção de um gráfico com as preferências alimentares dos alunos, a 

escrita de uma lista de compras de coisas que gostam de comer etc.  

O uso de receitas, por exemplo, pode ser incorporado seguindo a 

proposta da execução e degustação de alimentos. O professor pode, por exemplo, 

explorar com a classe as partes de uma receita (ingredientes e modo de fazer), 

levar os utensílios a serem utilizados e, conforme ensina a língua, executa com as 

crianças a receita tornando aquele gênero textual e seu uso ainda mais próximo do 

universo da criança. 

Outros exemplos de aprendizagem significativa são ensinar o aluno 

como dizer “por favor, amarre o cadarço do meu tênis” na língua estrangeira, que 

será ensinada-aprendida no momento em que a criança o faz na língua materna e 

que, de fato, precisa da ajuda do professor para executar aquela atividade. Da 

mesma forma pedir para tomar água, ir ao banheiro, pegar algo emprestado, pedir 

para abrir ou fechar uma porta ou janela. Todos estes momentos tão presentes no 

dia a dia da acriança podem ser utilizados para o ensino da língua, pois o aluno 

poderá em outros momentos, ao menos tentar usar aquelas expressões.  

Por fim, o próprio ambiente de aprendizagem pode contribuir para o 

envolvimento dos alunos quando seus trabalhos são dispostos pela sala de aula, 

seus nomes estão no calendário de aniversários e de ajudantes da sala, quando 

ilustrações das iniciais de seus nomes enfeitam as paredes da sala de aula.   
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PRINCÍPIO DO CURRÍCULO EM ESPIRAL 

 

A organização curricular em espiral permite a retomada e ampliação dos 

conteúdos em diferentes etapas da escolarização. 

 

 

A presente proposta foi organizada com base nas ideias do currículo em 

espiral, uma vez que o processo de ensino-aprendizagem é contínuo. Ao invés de 

apresentar um conteúdo uma única vez e esperar que os aprendizes o internalizem, um 

currículo em espiral permite a retomada do mesmo conteúdo em outros momentos. 

Assim, a criança terá sempre nova chance de entrar em contato com os conteúdos, as 

temáticas, o vocabulário, as estruturas e as funções de linguagem, num formato novo e 

será nesse processo constante de constante retomada que a aprendizagem se construirá.  

Não há uma expectativa de que o conteúdo tenha sido plenamente apropriado pela 

criança para que novos sejam apresentados, pois é na retomada daquele conteúdo em 

outro contexto que a apropriação se dará.  Não se espera um planejamento linear, em 

que os conteúdos estruturas, temáticas e vocabulários da língua sejam apresentados 

apenas uma vez e obedecendo a uma sequência linguística pré-estabelecida.  

É possível verificar na tabela de conteúdos que acompanha este guia que há 

uma constante retomada das funções, vocabulário e estruturas. Cumprimentar, por 

exemplo, é uma questão presente em todos os dias, já que se trata de uma função 

linguística usada diariamente por alunos e professores, mas que começa com um tímido 

“Hi”,“Hello” e “Bye” e vai, ao longo do processo, ser acrescentado a estruturas mais 

complexas como “Hi, how are you today?”, “ Good morning” e “Bye, see you next 

class”. Da mesma forma, situações de comunicação que exigem, por exemplo,  o uso de 

cores e qualidades são constantemente retomadas, seja para descrever meios de 

transporte, brinquedos, animais, formas geométricas e materiais escolares, como por 

exemplo: “It’s a big blue ball”. A estrutura básica “It’s” percorre todos os cinco anos do 

ensino fundamental, permitindo que os alunos a use recorrentemente, levando-os ao seu 

reconhecimento e apreensão de outras possíveis formas de uso, como em “ It’s a dog. It 

goes woof woof” ou “It’s the carrousel, I get dizzy in the carrousel”. Exemplos, como 
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esses de conteúdos organizados de modo espiral, como apresentados na tabela de 

conteúdos deste Guia, procuram dar ao professor a tranquilidade e a confiança de que 

seu alunos estarão sempre construindo seus conhecimentos. Ou seja, um determinado 

conteúdo ministrado em uma ou mais aulas pode não ser totalmente aprendido pelo 

aluno naquele espaço de tempo, mas é na sua retomada e uso constante que o professor 

poderá dar a oportunidade aos alunos de manipular a língua em novos contextos. Por 

outro lado, o aluno também terá a tranquilidade de saber que dele não é exigida a 

compreensão imediata do conteúdo. Com o tempo, o aluno perceberá o processo cíclico 

e, aprenderá a lidar com seu próprio processo de construção do conhecimento.  

Outros exemplos de situações de ensino-aprendizagem que contemplam o 

princípio do currículo em espiral podem ser observados quando as aulas são 

cuidadosamente planejadas de modo a recuperar propositadamente conteúdos já 

explorados em novos contextos. Por exemplo, o professor pode explorar diariamente 

como descrever o clima (“What’s the weather like today?” “It’s sunny”.). Incorporando 

esta prática na rotina de sala, o aluno poderá valer-se da mesma estrutura para descrever 

outros tipos de clima: cloudy, rainy, hot, cold, etc.  

Para que o princípio do currículo em espiral seja contemplado é muito 

importante que o planejamento das aulas seja feito visando à retomada constante de 

conteúdos previamente explorados de forma coerente. Só assim tanto o professor quanto 

o aluno poderão tirar proveito dessa aprendizagem cíclica.  

 

PRINCÍPIO DA TOTALIDADE DA LÍNGUA  

Para se desenvolver como usuário da língua estrangeira, o aluno deve interagir 

com a língua em sua totalidade e não apenas ser exposto a vocábulos ou estruturas 

gramaticais isoladas.   

 

A língua inglesa é apresentada em sua totalidade e não fragmentada em 

habilidades. A leitura, a escrita e a linguagem oral não são divididas em partes 

separadas, mas desenvolvidas no contexto de eventos autênticos de uso da 

linguagem.   Além disso, a aprendizagem na sala de aula é integrada com a vida do 
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aprendiz.  Ao interagirem e participarem desses eventos de uso da língua, os 

aprendizes exploram e descobrem significados, ao mesmo tempo em que, 

indiretamente e implicitamente, desenvolvem seu conhecimento de letras e seus 

sons, da estrutura das sentenças, da gramática da língua, e do propósito do uso da 

língua.   

Assim, por exemplo, ao participarem de uma experiência para descobrir 

se determinadas frutas boiam ou afundam ao serem colocadas na água, o professor 

estará utilizando a língua inglesa para apresentar as frutas, para dizer o que irá 

fazer, para conduzir as crianças num processo de hipotetizar sobre o que irá 

acontecer.  As crianças poderão responder com respostas simples do tipo yes-or-

no, ou apenas usando o nome das frutas. 

 

PRINCÍPIO DA INTERCULTURALIDADE 

 

O aprendizado da língua estrangeira contribui para conscientização de que o uso 

de uma língua é uma prática cultural e permite o contraste entre a cultura vivida 

pelo aprendiz e outras culturas associadas à língua que está aprendendo. 

 

 

Um dos propósitos para se aprender a língua estrangeira é justamente a 

possibilidade de oferecer ao aprendiz oportunidade de refletir sobre sua própria 

cultura. Ao tomar contato com outras formas de expressão as crianças poderão 

contextualizar sua própria realidade e situá-la no âmbito maior de manifestações 

culturais existentes no mundo. As visões de mundo expressas por meio da língua 

estrangeira poderão se tornar familiares, ajudando a compreender as diferentes 

formas de se atuar no mundo.  

Deste modo, o professor poderá, por exemplo, mostrar aos alunos que 

os contos infantis refletem mundos da fantasia, mas também retratam como 

diferentes grupos sociais lidam com as questões morais, do bem e do mal. Poderá 

mostrar como príncipes e princesas fazem sentido em países com monarquias e 

porque não temos tais figuras locais.  Da mesma forma, celebrações como o 
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Halloween poderão ser explicadas no contraste com as festas nacionais, 

permitindo comparar, por exemplo, personagens folclóricos nacionais como o Saci, 

tomando o cuidado de não vincular a língua inglesa apenas aos Estados Unidos. 

Neste sentido, é importante que os alunos saibam que o inglês é hoje uma língua 

falada por pessoas em muitas partes do mundo e que permite contar aos outros 

aspectos da nossa própria cultura/valores. 

 

 

PRINCÍPIO DA FORMAÇÃO INTEGRAL 

A aprendizagem da língua estrangeira faz parte do desenvolvimento integral da 

criança e compreende o desenvolvimento afetivo, cognitivo e social.   

 

A aprendizagem de língua estrangeira pode ser entendida como um 

processo dinâmico de participação em atividades coletivas e culturais que 

envolvem a interação, negociação e transformação de significado em que o 

professor atua como mediador para que o aluno aumente, gradativamente, a sua 

responsabilidade e autonomia. Esta perspectiva tem como pressuposto que a 

mediação da aprendizagem deve se valer dos diversos produtos culturais que 

“portam” a língua alvo, dentre eles: mapas, jogos, canções, rimas, desenhos, jogos 

eletrônicos e outros para que o processo de apropriação da língua ocorra de forma 

contínua e gradativa. 

Tendo como fundamentação teórica a abordagem sóciointeracionista, a 

partir dos estudos de Vygotsky (1987), o ensino-aprendizagem de língua 

estrangeira nas escolas deve corroborar com o princípio de que o desenvolvimento 

humano ocorre por meio de uma interação entre o indivíduo e o meio, mundo 

físico e social, e suas dimensões cultural e interpessoal, das quais as diferentes 

manifestações de linguagem fazem parte do seu dia a dia, desde o seu nascimento.  

Neste sentido, ao realizar o seu planejamento, o professor precisa ter 

em mente que a criança desenvolve-se enquanto sujeito quando tem oportunidade 

de interagir na língua estrangeira/adicional.  Desta forma, o seu  ensino: 
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 deve fazer parte do processo integral de desenvolvimento do indivíduo  e    

estar relacionado com as demais áreas da fase educacional em que o  aluno 

se encontra, ou seja, o desenvolvimento das habilidades de compreensão 

auditiva e oralidade devem ser priorizadas com as crianças de Educação 

Infantil  e as atividades que envolvem a escrita e a leitura mais enfatizadas 

depois do primeiro semestre do 2º ano do Ensino Fundamental. 

 deve ser mediado por uma variedade de produtos culturais que  permitam a 

apropriação contínua e gradativa do uso da linguagem; 

 deve se beneficiar das atividades lúdicas que promovem, ao mesmo   tempo, 

a apropriação das formas da língua e a compreensão e produção de      

significados; 

 deve respeitar ritmos diferentes de desenvolvimento de habilidades    de 

compreensão e de produção. 

 
 

PRINCÍPIO DA INTERAÇÃO  
 
A criança desenvolve-se enquanto sujeito quando tem oportunidade de interagir 

na língua estrangeira/adicional. 

 A partir da concepção sócio-interacionista, entende-se que a aprendizagem, 

e nesse caso especificamente a aprendizagem da Língua Estrangeira/adicional, 

ocorre necessariamente em processos sociais complexos, em que as várias 

interações entre diferentes indivíduos estimulam e engajam constantemente o 

aprendiz numa nova rede de sentidos onde ele precisa se comunicar, ou seja, 

entender e ser entendido. Desse modo, quando a criança ouve uma história infantil 

em LI ela precisa compreender sua trama e as motivações dos personagens sem 

necessariamente compreender cada palavra individualmente, e desse modo 

vivenciar a língua e aprender com ela, e não apenas aprendê-la. Ou, ainda, quando 

o jovem quer se comunicar em LI numa sala de bate papo na internet, ele deve 

estar ciente, por exemplo, das formas de cumprimentar e despedir próprias 

daquela mídia e da língua que utiliza como ferramenta, assim como as formas de 

abreviação próprias da LI tão típicas em bate papos virtuais e mensagens de 

celular, a fim de efetivar a comunicação.   
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 A partir desses exemplos observa-se que uma LE oportuniza ao aprendiz 

envolver-se em novos contextos linguísticos (as histórias, as músicas os vídeo 

games, as cantigas etc.) que estão cheios de significados novos, estrangeiros. Daí 

que as formas culturais de se organizar e pensar que são partes tão indissociáveis 

de uma LE preenchem também o aprendiz de outros modos de ser, interferindo na 

formação da sua identidade, colaborando, portanto para o desenvolvimento do 

sujeito.  

 

 

 

PRINCÍPIO DA INTERDISCIPLINARIDADE  

 
Os procedimentos didáticos com a Língua Inglesa na Educação Infantil precisam 

ser considerados a partir de planejamento prévio com a interação entre os eixos 

propostos no quadro de conteúdos de cada ano/série, de forma interdisciplinar.  

Ensinar língua estrangeira na perspectiva interdisciplinar significa 

pensar no que vai ao encontro à realidade dos alunos, considerar o contexto de 

vida e as vivências dos mesmos e a relação destes com o mundo que nos cerca. 

Exige os constantes questionamentos por parte do professor: o quê, para quê e por 

que ensino este conteúdo? Qual a relação e contribuição do conteúdo que pretendo 

ensinar para o desenvolvimento integral do aluno, ou seja, qual a sua função? Os 

conteúdos das diferentes disciplinas precisam ser abordados de forma integrada, 

como uma teia ou rede, para que tenham significado. Isto quer dizer que eles 

devem estar atrelados a um contexto da literatura infantil, da contação de uma 

história, de um acontecimento do contexto pessoal dos alunos para que haja mais 

facilidade, interesse e significado para a aprendizagem.  

As práticas interdisciplinares de ensino com língua estrangeira 

caracterizam-se pela troca e diálogo entre as áreas do conhecimento nas atividades 

do dia a dia. A integração e o diálogo de conteúdos de áreas distintas têm como um 

de seus objetivos também evitar a fragmentação do ensino para que haja relação 

dos conteúdos com a cultura, a identidade e a realidade de quem está em processo 
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de aprendizagem. Os conhecimentos construídos pela interrelação entre os 

conteúdos motivam e trazem sentido às propostas de ensino do professor. 

A seguir apresentamos os objetivos geral e específicos para esse ensino-

aprendizagem, de modo a consolidar os aspectos norteadores desta proposta: 

 
Objetivo Geral:  
 
Aprender, de forma lúdica, em atividades significativas, desenvolvendo o gosto 
pela língua inglesa. 
 
 
Objetivos Específicos:  

 
Apropriar-se de vocabulário básico, articulando às estruturas essenciais da língua, 
a partir de palavras relacionadas à sua realidade imediata; 
 
Participar de experiências socioculturais em sala de aula, interagindo com outras 
crianças e com o professor, em um contexto seguro e de confiança; 
 
Conhecer diferentes manifestações culturais e desenvolver atitude de respeito 
diante delas;  
 
Ampliar o domínio vocabular, expandindo a compreensão de outros mundos e de 
outras culturas; 
 
Comunicar-se oralmente em língua inglesa, utilizando os vocábulos e as estruturas 
linguísticas pertinentes; 
 
Ler textos em língua inglesa, inferindo significados a partir dos diferentes 
elementos de composição textual, principalmente o visual; 
 
Desenvolver a pronúncia, entonação, ritmo e fluência; 
 
  

Esses objetivos atendem ao que se espera do aluno em cada fase de 

aprendizagem de língua inglesa no ensino regular. Neste sentido, apresentamos, a 

seguir, o que consideramos como expectativas de aprendizagem das crianças: 
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EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM DO ALUNO EM CADA FASE DE 

APREDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA 

3 -5 
anos de 
idade 

Compreender comandos simples, tanto fisicamente quanto 
verbalmente; responder Yes/No questions; empregar vocabulário e 
expressões em inglês em situações contextualizadas de uso da 
língua em sala de aula.  
Compreender e recontar histórias curtas e músicas com auxilio de 
imagem, sons e movimento físicos.  

6-7 
anos de 
idade 

Usar estruturas na língua inglesa contextualizadas em situações de 
sala de aula;  
Usar grupos de palavras (chunks of language).  
Começar a reconhecer as formas gráficas da escrita, com vistas à 
compreensão escrita e não a produção, e que não seja de forma 
obrigatória ou avaliativa.  
Ser capaz de discriminar fonemas/sons da língua, para diferenciar, 
por exemplo, green X gray; hat X head; red X head etc. 

8-9 
Anos de 
idade 

Usar a língua inglesa para produção oral e, em menor medida, para 
produção escrita.  
Abstrair sentido geral de enunciados de exercícios, músicas e 
instruções de sala de aula e pequenos textos. 
Poder trabalhar de modo mais autônomo. 

9-10 
Anos de 
idade 

Enfocar a compreensão e produção escrita, além da compreensão e 
produção oral.  
Praticar as habilidades orais em maior grau de dificuldade. 

 

 Para facilitar a organização do trabalho do professor apresentamos 

também os objetivos para as diferentes etapas de aprendizagem de língua inglesa: 

EDUCAÇÃO INFANTIL  

 Demonstrar compreensão e executar comandos orais. 

 Reconhecer e produzir vocabulário oralmente em contexto 

lúdico. 

 Cantar canções  

 Cumprimentar em inglês, em situações contextualizadas de 

ensino. 

 Produzir vocabulário em situações contextualizadas 

 Demonstrar compreensão de comandos através de resposta 

física (e.g. put your hands on your shoulders). 
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 Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral 

e escrita) ajustadas as diferentes intenções e situações de 

comunicação, de forma a compreender e ser compreendido. 

 

PRIMEIRO ANO E SEGUNDO ANOS 

 Demonstrar compreensão e executar comandos orais. 

 Reconhecer e produzir vocabulário oralmente em contexto 

lúdico. 

 Cantar canções. 

 Obedecer comandos. 

 Cumprimentar em inglês, em situações contextualizadas de 

ensino. 

 Classificar objetos do contexto diário por cores. 

 Classificar brinquedos com o atributo forma. 

 Utilizar o Calendário diário de sala para contextualizar 

vocábulos e expressões em Inglês 

 Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral 

e escrita) ajustadas às diferentes intenções e situações de 

comunicação, de forma a compreender e ser compreendido. 

 
 

TERCEIRO E QUARTO ANOS 

 

 Reconhecer e produzir vocabulário.  

 Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral 

e escrita) ajustadas às diferentes intenções e situações de 

comunicação, de forma a compreender e ser compreendido. 

 Conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando 

atitudes de interesse, respeito e participação frente a elas e 

valorizando a diversidade. 

 Indicar atributos para colegas, a família e objetos em inglês. 

 Identificar o valor numérico. 
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 Expressar-se oralmente e por escrito sobre os temas trabalhados 

 

QUINTO ANO 

 Reconhecer e produzir vocabulário.  

 Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral 

e escrita) ajustadas as diferentes intenções e situações de 

comunicação, de forma a compreender e ser compreendido. 

 Ampliar seu conhecimento sobre algumas manifestações 

culturais, assim como entender a formas de organização da sua 

cultura, a fim de respeitar as diferenças culturais 

 Expressar-se oralmente e por escrito sobre os temas 

trabalhados; 

 Maior habilidade em expressão escrita. 

 

 

 

METODOLOGIA e PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 

  

esde a Educação Infantil, as crianças conhecem os nomes 

de brinquedos como: Hot Wheels, Hello Kitty, Beyblade, 

Barbie etc e são capazes de compreender porque um filme 

tem legenda. Elas conseguem mexer nos comandos de controle remoto de 

aparelhos eletrônicos em que a escrita está em inglês, ou seja, elas convivem com o 

Inglês em seu cotidiano e tais experiências podem ser resgatadas nos primeiros 

anos de ensino.  

Assim, o ensino da Língua Inglesa nos anos iniciais deve priorizar 

abordagem natural e comunicativa, utilizando-se da motivação das crianças, de 

jogos, brincadeiras, contação de histórias, atividades em duplas e grupos que são 

extremamente significativas para a infância. 

D 
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Por meio desta abordagem os alunos se apropriam da 

heterogeneidade da língua, distante do foco puramente instrumental e/ou 

metodologias de ensino que priorizam regras e estruturas gramaticais em 

detrimento da função comunicativa. 

O desenvolvimento das habilidades de compreensão auditiva e 

oralidade devem ser prioridade da Educação Infantil ao 5º ano, em perspectiva 

interdisciplinar onde todas as áreas do conhecimento interagem com a Língua 

Inglesa na proposição de atividades diversificadas. Aliás, o ensino de uma Língua 

Estrangeira precisa ser trabalhado de forma interdisciplinar pelo tratamento que 

se deve ter com os aspectos que permeiam todas as disciplinas escolares.   

 As atividades que envolvem a escrita e a leitura em Inglês podem ser 

inseridas depois do primeiro semestre do 2º ano do Ensino Fundamental, quando 

o processo de alfabetização na língua materna está mais avançado. O trabalho com 

a linguagem oral e as múltiplas Linguagens (corporal, científica, plástica, musical, 

matemática) deve ser priorizado especialmente na Educação Infantil. 

    Os diferentes gêneros textuais em Inglês, materiais autênticos, 

rótulos, cartas, tickets, cardápios, manuais, etc devem ser inseridos nas aulas a fim 

de que o aprendizado seja contextualizado e significativo para o início do processo 

de “letramento crítico”, tratado por Jordão e Fogaça (2007), no 6º ano do Ensino 

Fundamental.  A contação de histórias deve permear o trabalho em todos os anos. 

O planejamento das aulas e os recursos didático-pedagógicos 

precisam ser diversificados para atender o desenvolvimento das habilidades de 

listening, speaking, writing e reading, dentre eles: CDs, DVDs, jogos lingüísticos e de 

expressão dramática, contação de histórias, cartazes, flashcards, realia e outros 

instrumentos que privilegiam a vivência e o uso da língua inglesa com naturalidade 

e prazer. 

Os procedimentos didáticos com a Língua Inglesa na Educação 

Infantil precisam ser considerados a partir de planejamento prévio com a 

interação entre os eixos propostos no quadro de conteúdos de cada ano/série, de 

forma interdisciplinar.  

Os tópicos relacionados abaixo têm como objetivo orientar a 

construção de um planejamento diário de aulas a fim de se estabelecer sequências 
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didáticas para o aprendizado da língua com continuidade entre uma aula e outra. 

Warmers, flashcards, story telling for children, etc, são descritos com procedimentos 

de aspectos que não podem faltar na organização das aulas de Inglês com crianças.  

Não há necessidade de trabalhar com todos os tópicos em uma aula; 

a seleção de um ou outro procedimento dependerá do objetivo de ensino, do 

conteúdo a ser trabalhado e, sobretudo, do perfil de cada sala de aula, levando-se 

em consideração a ludicidade e o trabalho diversificado com as múltiplas 

linguagens que devem ser respeitadas. 

 

Warmers 

A acolhida deve ser feita em todas as aulas com a opção de qualquer 

tema do quadro de conteúdos. Sugestões para Educação Infantil (EI): Greetings, 

Commands and Alphabet.  

Introduzir aos poucos o inglês na rotina da sala de aula, 

apresentando e usando comandos de forma natural e gradativa na prática oral, ou 

seja, o professor ao entrar em sala, cumprimentará os alunos em inglês, pedirá que 

usem o vocábulo teacher para se dirigir a ele e utilizará como acolhida: músicas, 

brincadeiras e jogos. Durante os jogos e brincadeiras ou mesmo para pedir a 

atenção dos alunos. O alfabeto nas aulas aparecerá apenas nos crachás dos alunos, 

pois nesta fase a pronúncia das letras em Inglês não será ensinada.  

 

Flashcards 
 
       Cartões ilustrados podem ser utilizados com qualquer tema do 

quadro de conteúdos. Sugerimos para EI: Toys, Colors, Shapes, School and 

Classroom. 

Conversar sobre seus brinquedos preferidos, com quem costumam 

brincar e o cuidado que tem com eles. Usar flashcards, ou brinquedos de verdade 

para aprender o vocabulário, as cores e as formas. Os blocos lógicos são uma opção 

para introduzir esses conteúdos. Com o tópico - School and Classroom, além dos 

flashcards, pode-se fazer um tour pela escola, nomear os itens de sala de aula. 

 
Storytelling for children 
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 A contação de histórias pode englobar qualquer dos temas do quadro 

de conteúdos sugerimos para EI: Family, Pets, Animals, House, Numbers, Age. 

Conversar com os alunos sobre suas famílias, fazer com que todos 

falem do pai, da mãe, dos irmãos ou de quem cuida deles pode ser uma 

oportunidade para falar da importância da família e das várias configurações 

familiares. Introduzir os conteúdos a partir da história: “The three little pigs”.  

Explorar os números: one, two, three, os animais: pig and wolf, 

comparando com os animais de estimação que as crianças tem no lugar onde 

moram: house, apartment ou farm. Os conteúdos podem ser fixados por meio de 

atividades que envolvam coordenação motora fina, lateralidade, tais como: 

labirinto, cubra os pontos, sete erros, recorte e colagem, rasgar, pintar, dobrar e 

montar quebra-cabeça. 

 

Videos  
 
 DVDs podem ser utilizados com todos os temas do quadro de 

conteúdos.  Sugerimos para EI: Time, Weather, Body, Clothes.  

O uso do vídeo favorece o desenvolvimento da percepção auditiva da 

pronuncia assim como da apresentação de situações reais de conversação e 

interação em Inglês. Conversar com os alunos sobre hábitos de higiene e a cada 

parte do corpo citada falar em inglês, chamar a atenção dos alunos para a roupa 

que usam para ir a escola (uniform) dando destaque para as peças: ( shorts, t-shirt, 

sneakers e suas cores). Aproveitar a descrição das roupas para falar do tempo e 

clima. Cada um destes tópicos pode ser apresentado ou fixado por músicas, como 

por exemplo Head, shoulders, knees and toes, vídeos de curta duração (Coleção 

Magic English – Disney e outros disponíveis na web). 

 
Cooking class 

 
 As aulas de culinária abordam os conteúdos em perspectiva 

interdisciplinar.  O vocabulário pode ser apresentado previamente com flashcards, 

além de atividade com pintura, recorte e colagem, carimbos e desenhos livres. Para  

que a aula fique ainda mais significativa, poderá ser feita uma  salada de frutas ou 
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qualquer outra receita simples, como pipoca, cachorro quente contemplados no 

quadro de conteúdos. 

 

Cooperative and Competitive Games  
 
 Os jogos cooperativos e competitivos podem ser desenvolvidos com 

todos os temas do quadro de conteúdos sugerimos para EI o tema: Sports. Uma das 

formas de fixar este tópico é utilizar diferentes tipos de jogos envolvendo o 

vocabulário ensinado, por exemplo: bingo, music chair, hot potato, king´s chair. 

 
Nursery Rhymes and Chants 

 
 As músicas, canções infantis, rimas e trabalhos manuais podem ser 

desenvolvidos com todos os temas de quadro de conteúdos. Sugerimos para EI:  

Holidays, City, Means of Transport,  Professions.  

As celebrações são uma ótima oportunidade para integrar as aulas 

de Inglês com as datas festivas da escola e iniciar um contato com a cultura de 

povos falantes de língua inglesa. Com base nestas comemorações os alunos farão 

trabalhos de recortes, colagens, pinturas, dramatizações, jograis e apresentação de 

canções e danças.  

 
 
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

 avaliação da aprendizagem desempenha um importante 

papel. Ela começa a partir da observação direta da 

capacidade do aluno de superar as dificuldades e 

assimilar um novo conceito ou conteúdo. Importante ressaltar que a avaliação não 

deve ocorrer exclusivamente por uma situação de aprendizagem. 

A avaliação deve ser contínua, diariamente, pela participação nas 

aulas, nas atividades individuais e em grupo, a avaliação contínua oferece aos 

alunos, aos seus pais e ao professor um quadro realista do progresso deles. A 

relação ensino e avaliação devem pautar-se sempre em processos de reflexão da 

ação. Por exemplo, se a ênfase é o papel e a função da escrita, da audição e da fala, 

 A 
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enquanto atividades comunicativas, não faz sentido submeter os alunos a testes 

que se concentrem na gramática ou no vocabulário fora do contexto. 

 Em todo e qualquer processo de avaliação o professor deve ter em 

mente quais são seus objetivos quanto ao ensino aprendizagem, o processo é 

contínuo e não limitado a uma nota, um conceito para aprovar ou reprovar 

especialmente nesta fase de ensino.  As práticas avaliativas mais consistentes na 

atualidade priorizam o registro escrito de informações qualitativas sobre o que os 

alunos aprendem. Esta prática permite o acompanhamento individual e coletivo. 

É recomendável que, ao final do ano, o professor apresente à 

comunidade escolar (pais, supervisor e diretor) o resultado do processo de ensino 

de cada aluno com o registro dos avanços da aprendizagem por meio de um 

parecer descritivo do rendimento dos alunos2 e/ou por meio de portfólios. O 

parecer terá como base de análise, atividades realizadas na sala de aula ao longo de 

cada semestre. 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS SUGERIDOS 

 

Os conteúdos sugeridos estão organizados de acordo com os seguintes 

itens: Função da Linguagem; Vocabulário Básico; Estrutura Relacionada; Temas 

transversais e Linguagem de sala da aula.  

O papel de cada uma dessas partes é explicitado a seguir. 

 

Função da Linguagem: 

Aqui está nomeado o conteúdo a ser trabalhado. A intenção é que o aluno 

fale sobre si e sobre os outros, seus colegas, amigos, familiares, enfim, aquilo que o 

conteúdo envolver. Por trás da máxima ‘o que falar de mim e do outro’ está a 

proposta de que a Língua Inglesa deve circular próxima da realidade do aluno, 

falando de coisas da vida que são comuns à realidade  das crianças. Para que isso 
                                                           

2
 Modelo de ficha de avaliação no Anexo. 
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seja feito com tempo e qualidade, apresentamos apenas 4 unidades, ou seja, uma 

por bimestre, para que tenhamos tempo de trabalhar de forma estendida, 

respeitando o tempo das crianças e envolvendo o maior números de atividades, 

brincadeiras, jogos e histórias possíveis relacionadas ao tema. Além disso, há uma 

pequena unidade nomeada “starter”, onde poderemos revisar os conteúdos do ano 

anterior, retomando aquilo que foi mais significativo como as músicas, histórias, 

filmes e brincadeiras, reavivando nas crianças o conhecimento que elas já tem, a 

fim de iniciar o novo ano tendo sempre em mente que o caminho da aprendizagem 

da Língua está em constante processo. 

 

Vocabulário Base: 

O vocabulário relacionado a cada temática é apresentando de acordo com 

aquilo que está mais ligado à realidade da criança. Por isso, configura-se apenas 

como sugestão e cada um poderá modificar palavras que tenham mais sentido para 

o dia a dia de seus alunos, assim como aumentar ou diminuir esse repertório 

lexical.  Também procuramos sempre relacionar mais de um tipo de grupo de 

palavras. Assim, quando a criança aprende os brinquedos, as cores são 

introduzidas simultaneamente, o que cria a possibilidade do aluno comunicar uma 

ideia mais completa e não apenas apontar ou nomear objetos. Esse procedimento é 

usado em toda a tabela de conteúdos, pois a ela subjaz uma importante concepção 

de que a criança precisa comunicar na língua alvo, por menor que essa produção 

seja. Isso dá vida à língua e a torna significativa para o aprendiz. 

 

Estrutura Relacionada: 

Nesse item apresentamos uma estrutura gramatical onde aparecerá o 

vocabulário alvo, contextualizado, de modo que estruturas simples vão se 

tornando mais elaboradas com o decorrer dos anos.  

 

Temas transversais: 

Esse item foi pensado para permitir que assim que trabalhássemos o 

conteúdo base, usando-o para discutir realidades do mundo com as crianças. Não é 

necessário trabalhar o tema transversal ao mesmo tempo que desenvolve o 
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conteúdo principal; ele pode surgir depois, já que também é um modo de estender 

as atividades. Nele há uma excelente oportunidade de ampliar o conhecimento de 

mundo da criança que será acessado pela Língua Inglesa, o que mostra para o 

aluno que é possível aprender outras coisas pela língua além da própria língua.  As 

atividades contemplam algumas áreas de conhecimento como artes, ciências, 

geografia ou literatura.  

 

Linguagem de Sala de Aula: 

Esse item está presente apenas para pontuar que tipo de estruturas e 

expressões serão usadas em relação ao conteúdo, para estimular o aluno a 

responder e pensar sobre as discussões de sala sem que necessariamente ele tenha 

que reproduzir depois essas falas. Há uma série de expressões do dia a dia que não 

são apresentadas na tabela, isso porque elas se repetem desde sempre na sala de 

aula. Muitas vezes não nos damos conta que o fazemos, mas as crianças acabam 

aprendendo seus sentidos pela constante recepção. 

As tabelas de conteúdo são apenas um guia, nunca podemos esquecer que 

cada um de nós tem autonomia sobre a sala de aula, conhecemos nossos alunos e 

sabemos quais os melhores meios para trilharmos juntos um caminho seguro, 

prazeroso e significativo rumo à aprendizagem de Língua Inglesa. Antes de tudo, a 

língua é um elemento vivo, por isso não podemos querer que ao fim de cada 

bimestre ou período aquilo que foi aprendido fique para trás; pelo contrário, as 

músicas, filmes, histórias, brincadeiras irão sempre retomar ou adiantar o que está 

no planejamento. Precisamos lidar com tranquilidade com esse movimento. 

 

Em situações de oferta não universal (i.e. não para todas as crianças 

matriculadas em todos os anos) as sugestões em relação aos conteúdos precisam, 

naturalmente, ser adaptadas, levando-se em contas as especificidades de cada 

escola. 

Reconhecemos que há tensões entre permitir essa flexibilidade e, ao mesmo 

tempo, garantir certa uniformidade para que as crianças em situações de 

escolarização tenham acesso aos mesmos direitos de aprendizagem e possam 

migrar de uma escola para outra sem que sofram muita descontinuidade 
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curricular. No entanto, estamos aqui tratando de uma projeção idealizada para o 

que julgamos satisfatório acontecer nesse nível de ensino.  
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IN

F
A

N
T

IL
 

 
Função de 

Linguagem 

(O que falar de mim 

e do outro) 

Vocabulário Base Estrutura 

Relacionada 
Temas Transversais Linguagem 

de sala de aula 

S
S

T
A

R
T

E
R

 Cumprimentar  
Dirigir-se ao outro e 
responder 

Hello, girls, boys, teacher. goodbye, 
good morning 

What’s your 
name? 
I’m … 
I’m a (girl) 

Song: any hello song.  Come in /  Stand up / Let´s go / Be quiet / 
Silence please / Please/ Thank you/ Come 
here, please/ Pay attention / Repeat  

U
U

N
IT

 1
 

Falar sobre os seus 
brinquedos, os da sala, 
dos colegas. 

car, doll, ball, teddy bear, yo- yo, 
scooter 
Red, Pink, yellow, brown, green, blue 
Numbers: one, two, three, four, five, 
six  

What is in the 
toy Box? 
A (red car); A 
pink doll 
Three balls! 

Art: Use Playdough to make toys’ 
shape. 

What’s in the toy Box? 
What color is the teddy bear? 

U
U

N
IT

 2
 Contar sobre os animais 

de estimação e seus sons 
Dog, cat, rabbit, hamster, bird, fish 
Woof woof; meow meow; thump 
thumpet thump; squeak squeak; 
Tweet tweet; glub glub 
  

The dog goes 
woof woof 
a yellow cat 
a blue bird 

Let’s go to the Pet Shop? 
Pet day! Bring your pet to school! 
Let’s find out what it eats, if it 
likes to play… 
Story: Miss cockroach (daptar) 

How does the dog go? 
The dog goes woof woof 

U
U

N
IT

 3
 Contar sobre seus gostos 

e fazer lista para um 
piquenique 

Cake, cookie, chocolate, sandwich, 
apple, banana, watermelon, orange 
juice, yogurt, thirsty 

Hum! I like 
(apple). 
Yuck! I don’t like 

(banana). 
I’m (hungry)! 

Let’s go out for a picnic! 
Story: Very hungry caterpillar 
Art: Make a picnic basket with 

kids’ drawings. 

What would you like to take? 
What do you like? 
Let’s take some (cookies) 

U
N

IT
4

 

Contar sobre como chego 
a escola (transporte) 
Convidar o colega para 
brincar 

Car, van, moto, bus, truck, bike 
Black, white, orange, yellow, purple 
Playground, slide, swing, see saw, 

merry go round, climber, dolly house 

Look! A purple 
truck! 
Look! A black 

car! 
By (bus) 
By car 
Let’s(slide) 

(swing)! 
Let’s play in the 

(see saw)! 

Video Game:  
Parking game  
Let’s go to the Playground! 

How do you get to school? 
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1

º 
a

n
o

 Função de Linguagem 
(O que falar de mim e do 

outro) 
Vocabulário Base Estrutura Relacionada Temas Transversais 

Linguagem 
de sala de aula 

S
T

A
R

T
E

R
 

Cumprimentar 
Dirigir-se ao outro e responder 

Hello, Bye bye 
Good morning 
Goof afternoon 
Boy-Girl 
Numbers 1-10 

What’s your name? 
I’m … 
I’m a (girl)(Ana)(six) 
You’re a (girl) 
What’s your name? 
 

Song: Ten Little Indians Come in /  Stand up / Let´s go / Be 
quiet / Silence please / Please/ Thank 
you/ Come here, please/ 

U
N

IT
 1

 

Falar sobre seu material 
escolar, emprestar material 
do/para o colega. 

Pen, pencil, pencil case, 
crayons, school bag, eraser, 
marker, ruler 
Red, green, yellow, purple, 
pink, blue. 

It’s a (blue pen) 
Where’s my (marker)? 
Here, it is! 

Art: making colors 
Red+green= purple 
… 

Color it green! 
Where’s your (blue pen)? 
 
 

U
N

IT
 2

 

Falar sobre seu animal 
preferido ou de estimação  

Head, arms, legs, body, tail, 
feet 
Dog, cat, fish, rabbit, hamster, 
bird, spider 
Big, small, long, short 

I have a (dog). It’s (big) 
 
It has a long tail/ a short tail/ 
big body/small body/big head/ 
four legs) 
 
It’s a dog! It’s a spider! It’s a 
fish! 
 

Song: 1)Incy Wincy Spider; 
2) Head’n Shoulders 
  
Art: Let’s make a spider with 
strings and a plastic cup. 

Touch your legs, arms… 
The cat goes meow… 
 

U
N

IT
 3

 

Falar sobre os brinquedos e 
os sons que eles fazem 

Train, robot, trumpet, phone, 
plane, drums 
 
Choo choo,; tut tut tut; 
ring ring; ra ta ta ta ta*; 

It’s a (blue train) 
The (train goes choo choo) 
 
This is (Ana’s phone)! It goes 

(ring ring)! 

Noisy toys: 
Ask kids to bring other noisy 

toys, teach them their names 
and sounds.* 

 

Noisy toys 
How does the robot go? 
 
Where’s the (robot)? 
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* Para pesquisar os sons: www.writtensound.com 

U
N

IT
4

 
Falar sobre medos Spider, snake, cockroach, 

mouse, pig, wolf 
 

Thunder, dark, lightning, 
noises 

I’m afraid of… 
I’m scared of… 

Story:1) Little mouse’s book of 
fears 

2) Three little pigs 
Art: Make a class book of fears.  

Who’s afraid of…? 
 
Are you afraid of (spider)? 

http://www.writtensound.com/
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2

º 
a

n
o

 

Função de Linguagem 
(O que falar de mim e do outro) 

Vocabulário Base 
Estrutura 

Relacionada 
Temas Transversais 

Linguagem 
de sala de aula 

S
T

A
R

T
E

R
 

Contar o que já sabemos em inglês! 
(Revisar: números, cores, animais, 
sons 
Cumprimentar  

Revisão do vocabulário básico 
do 1º ano. 

Good morning 
Good afternoon 
Good evening 
Good night 

Revisão Para revisar: 
Big mouth; 
Board game; 
Simon Says 
Stories 

 
Science: Sun and Moon, stars 

Let’s remember! 
What is it? 
Let’s play! 

 
The sun is UP!  The sun is 
DOWN! 
The moon is UP! 
The stars are UP! 

U
N

IT
 1

 

Falar sobre o clima na nossa cidade e 
em outros lugares. 

 
 

Cold, hot, windy, rainy, sunny,  
Jeans, short, boots, jacket, 

tennis shoes, shirt, sweater, 
sandals 

It’s (cold) 
Let’s put on the jacket! 
Let’s take off the  boots 

Science: How rainbows are 
formed. 

Put on your shoes! 
Take off  your jacket! 

U
N

IT
 2

 

Encontrar as formas na sala 
 

Triangle, square, rectangle, 
circle 
Numbers 1-20 
(enfase na escrita 1-10) 

There are (rectancles!) 
Six circles! 
Fifiteen blue squares! 
 

Observe your classroom, 
everything has a shape! 
Art: Let’s  
make a robot (using shapes) 

There are many  rectangles 
in our classroom! 
Draw two squares! 
How many triangles are 
there? 

U
N

IT
 3

 

Descrever meu rosto Eyes, ears, mouth, nose, head, 
hair 
Long, short hair 
 

I  have blue eyes,   
I have long hair 
Two blue eyes! 

Art: Let’s make a monster face! 
 
Art: talk about famous paintings, 
such as Picasso, “Monalisa” 
 
Story: 
1) Little red riding hood 
2) Pinocchio 

Touch your years! 
How many eyes does a 
spider have? 
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Falar sobre animais da selva e o que 
eles podem fazer 

Tiger, Lion, snake, zebra, 
monkey, elephant, turtle, 
macaw 
 
Jump, run, swim, fly 

Look! It’s a tiger! 
The tiger can run! 
The snake can’t run! 
 
I can jump! I can’t fly 

Geo: Animals habitat -  Amazon 
Forest; African Jungle or Savanna 
Song: Five little monkeys 
jumping on the bed 
Story: No more kissing 
Movies: Madagascar, Os Sem 
florestas, Rio 

The lions are in African 
Savanna 
The macaw are in Amazon 
Forest 

3
3

 º
 a

n
o

 

Função de Linguagem 
(O que falar de mim e do outro) 

Vocabulário Base Estrutura Relacionada 
Temas 

Transversais 
Linguagem 

de sala de aula 

S
T

A
R

T
E

R
 

Soletrar, perguntar como escreve uma palavra nova. 
Revisão 

Alphabet (Apple ... zebra)  
Numbers 1-100 

How do I spell ...? 
 
 
 
 
 

Play: Spelling bee 
contest! 

How do you spell…? 

U
N

IT
 1

 

Falar sobre meus hobbies; 
Explicar as regras e funcionamento de jogos; 

Volleyball, basketball, 
chess, tennis, vídeo game, 
soccer, football, handball; 
Linguagem de jogos: goal, 
score, touchdown, match 
point, game point. 

I like playing (soccer) 
Let’s play (chess) 

Games Rules 
You can’t cheat! 
You can’t touch the 
ball with your hands. 
You have to make 
more goals 

What do you like 
doing? 
 
What are the rules? 

U
N

IT
 2

 

Falar sobre os objetos da sala procurá-los e contar onde 
estão. 

pen, pencil, pencil case, 
ruler, eraser, schoolbag, 
book, notebook, marker,  
crayon 
in, on, behind, under, next 
to 

Where’s my blue pencil?  
It’s under the desk  
Can you lend me your 
eraser? 
 
 

Human habits: Talk 
about the need of 
organization in the 
classroom and 
bedroom. 
Art: Class Rules! (dos 
and don’ts) 

Put you book on 
your desk 
Give-me your 
notebook! 
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N
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Descrever os animais marinhos Shark, whale, fish, 

seahorse, octopus, turtle, 
sealion, penguin 
Big, small, fast, slow, 
strong, weak 

It’s strong and fast! It’s the 
shark! 

Movie: 1) Looking for 
Nemo 
2) Shark Tale 
3) Happy feet 
Science: 
Food chain 

What is it like? 
What does it eat? 

U
N

IT
4

 

Falar sobre as histórias infantis conhecidas  
Títulos de histórias conhecidas e personagens 
Expressões de “Begning and ending” 
 + ideas: (NAP KIDS) 
http://www.busyteacherscafe.com/ 
themes/fairytales.html 

Castle, princess, prince, 
queen, king, horse, knight, 
dragon,  
Family tree (mother, father, 
husband, wife…) 
Beautiful,ugly, brave, 
coward, good, bad 
Review unit 3: strong, 
weak, big, small; 
 

The prince is brave! 
The princess is beautiful! 
The mother queen is good! 
The king is the princess’ 
father! 
The horse and the prince are 
brave! 
The castle is beautiful and 
big! 

Movie: Shrek 
Story Book: Any Grim’s 
Story 

Ex: The queen is the 
prince’s mother. 
The king is the 
queen’s wife. 
 

4
4

º 
a

n
o

 

Função de Linguagem 
(O que falar de mim e do 

outro) 
Vocabulário Base Estrutura Relacionada Temas Transversais 

Linguagem 
de sala de aula 

S
T

A
R

T
E

R
 

Relembrar o que já sabemos em 
inglês. 
(Revisar: números, esportes, 
material escolar, animais 
marinhos) 
Reforçar spelling 

Numbers; 
School Objects; 
Sports; 
Sea animals; 

There are 2 pencils, 3 pens, a 
rubber and a pencil sharpener in 
the pencil case. 
 
My favorite sport is soccer! 

The fish is very fast! 
The shark is strong! 

Para revisão usar: 

Board Games; 
Simon Says; 
Wordsearches; 
Puzzles; 
Songs; 

How many pencils are 
there? 
What’s your favorite 
sport? 
What sea animal is 
strong? 
 

U
N

IT
 1

 

A Day at the farm! 
Falar sobre os animais da fazenda e 
seus filhotes, discutir o porquê uma 
fazenda é importante como os 
animais ajudam  o homem. 

Animals: cow, chicken, sheep, pig,  
horse, duck, 
Baby animals: calf, chick, lamb, 
piglets, foal,  duckling 

The cow had a calf! 
The Cow is the calf’s mommy! 

Science: How animals help 
the men? 
We can ride the horse! The 
sheep give us wool! 
Story: Spot goes to the farm – 

Can the Cow have a 
ducling? 
Who’s the calf’s 
mommy? 
 

http://www.busyteacherscafe.com/%20themes/
http://www.busyteacherscafe.com/%20themes/
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Eric Hill. (Check video on 
youtube) 

U
N

IT
 2

 

A Holiday! Let’s Pack the bags! 
 

Clothes: sunglasses, bathing suit, 
flip flops, dress, shorts, t-shirt coat, 
scarf, boots, sweater, jacket. 
Places: to the beach, to the 
mountains, to the countryside. 

Let’s go to the (countryside)! Let’s 
take the (sunglasses, the dress) 

Países do mundo e pontos 
turísticos famosos como 
praias, montanhas... 

Where would you like 
to go? 
What do your prefer 
the beach or the 
mountains? 

U
N

IT
 3

 

A day in the Amusement Park! 
Contar a sensação que os 
brinquedos nos causam. 

Amusement Park Rides: Carousel, 
Ferris Wheel, Bumper Car, House of 
mirrors, Roller Coaster, Haunted 
Mansion; 
Feelings:  relaxed; dizzy,  anxious; 
excited; scared, bored; happy; sick 

I get (scared) in the (Haunted 
Mansion). 
or 
I get (relaxed) (bored) in the 
(carousel). 
 

Arts: What about making a 
Amusement Park 
Model/Mockup? 
Food: What kind of things are 
eaten in an Amusement Park? 
(Hot dog, cotton candy, pop 
corn, candy apple) 

What ride would you 
like to go? 
What’s your favorite 
ride? 
How do you feel in 
Roller Coaster? 

U
N

IT
4

 

Home sweet home! 
Falar sobre as partes da casa e o 
que fazemos em cada uma delas! 

Parts of the house/ apartment: 
bedroom, kitchen, bathroom, living 
room, laundry 
Activities: eat, watch TV, take a 
shower, brush my tooth, cook,  do 
the laundry, sleep, study,  wash the 
dishes; 

In the bedroom  I (sleepy)/ 
(study). 
In the kitchen I (cook) (wash the 
dishes) 
 
 

Como economizar energia e 
água em cada ambiente da 
casa. 
Ex: I turn off the light 
I don’t waste water when I 
take a shower 

Where do you study? 
Do you turn off the 
light after you go out 
of the room? 
What’s your favorite 
place at home! 

5
º 

a
n

o
 

Função de Linguagem 
(O que falar de mim e do 

outro) 
Vocabulário Base Estrutura Relacionada Temas Transversais 

Linguagem 
de sala de aula 

S
T

A
R

T
E

R
 

Revisão: Fazer brincadeiras para 
relembrar o que foi aprendido no 
4º ano. 

Animals, 
Clothes,  
Parts of the house 
Feelings 
Rides 

Revisão Para revisão usar: 
Board Games; 
Simon Says; 
Wordsearches; 
Puzzles; 
Songs; 

Revisão 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ZemdKaxtG6E
http://en.wikipedia.org/wiki/Carousel
http://themeparks.about.com/cs/disneyparks/fr/hm.htm
http://themeparks.about.com/cs/disneyparks/fr/hm.htm
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*Birthdays around the world: http://www.birthdaycelebrations.net/traditions.htm 

U
N
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 1

 
The jobs that I admire! Firefighter, Nurse, Driver, Lawyer, 

Teacher, Doctor, Engineer,  
Jobs tools: Firetrucks, bus, car, book, 
Stethoscope, calculator... 

I would like to be a (firefighter) 
He/She works at the Fire Station. 
He/She needs a (car) (book). 
What would you like to be? 

Interview your classmates and 
find out what are the most 
desired jobs! 
 

What would you like to 
be when you grow up? 

U
N

IT
 2

 

A birthday Party! Cake, candle, a wish, cupcake, hat, 
balloon, candy, card, friends, pizza, 
family, present, toys (video game, 
CDs, doll, figure action, skate, bike, 
books…) 

There are many (friends) 
There is a (birthday cake)! 
My favorite present is (a video 
game) 
 
 

Talk about different ways of 
celebrating birthdays around 
the world. 
*Check Nap Kids Site 
Song: Happy Birthday 

How is a birthday 
party like? 
What are your favorite 
toys? 
 
 

U
N

IT
 3

 

At the supermarket! Box of chocolates,  Bottle of Juice, 
Bottle of Cola, bag of chips, a cake, 
sweets, candies,  

I/ We need some (cupcakes, two 
bottles of  juice) 
Do you need any (fruits)? 

Let’s make a Supermarket 
Shopping list for our birthday 
party! 
 
 

What do we need for a 
birthday party? 

U
N

IT
4

 

The city we live! Hospital, Restaurant, Cinema, 
Supermarket, Bakery, Airport, Bank, 
Bookstore, Toy Store, Church, 
School, Fire Station, Bus Station, City 
Hall, Park, Home/House. 
Prepositions of place: near, next to, 
in front of, across from. 

Where is the (Church)? 
There is a (Church)  (in front of) 
the (park). 
 

Discuss: How important are 
the places in a city? What 
happens in a city with no 
Hospital? 
Why do people need a 
Cinema? 

Is there an airport in 
our city? 
 

http://www.birthdaycelebrations.net/traditions.htm


42 

 

DOS ANOS INICIAIS AO ENSINO FUNDAMENTAL II 

 

 

 continuidade dos estudos no ensino fundamental II é 

uma preocupação demonstrada por professores de inglês 

que atuam nesse nível de ensino. De fato, se a criança foi 

exposta à língua inglesa em anos anteriores, muito 

provavelmente se desmotivará facilmente se o que for aprender nos anos 

seguintes não apresentar novidade e, principalmente, representar uma ruptura 

muito brusca em relação ao tipo de aprendizagem que vinha desenvolvendo. 

Pensando em um currículo no qual a aprendizagem seja algo contínuo, sem a 

quebra entre o ensino fundamental I e II, é necessária uma articulação entre as 

propostas curriculares para esses dois níveis.   

 Neste documento elencamos três grandes desafios para o ensino de 

inglês nos anos subsequentes ao ensino fundamental I: o da continuidade da 

aprendizagem, da articulação com diretrizes curriculares oficiais e livros didáticos 

e o da heterogeneidade.  

 

 

DESAFIO 1: CONTINUIDADE DA APRENDIZAGEM 

O guia curricular elaborado para o ensino fundamental I sugeriu o 

desenvolvimento das habilidades de compreensão e produção oral, de modo 

integrado, bem como uma iniciação à leitura e escrita.  A partir de atividades 

lúdicas, de situações concretas e próximas do universo dos aprendizes, do uso da 

língua alvo como meio de interação em sala de aula e da escolha de conteúdos 

articulados com as demais áreas do conhecimento, os alunos puderam 

experimentar oportunidades de uso significativo da linguagem e estão, portanto, 

familiarizados com a língua inglesa.  Assim sendo, espera-se que o 

desenvolvimento das habilidades orais seja facilitado na etapa do ensino 

fundamental II e que não sejam abandonados os princípios que sustentaram a 

A 
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aprendizagem na etapa anterior, a saber: Ludicidade, Aprendizagem Significativa, 

Currículo em Espiral, Totalidade da Língua, Interculturalidade, Formação Integral, 

Interação, Interdisciplinaridade. 

Se no Ensino Fundamental I a presença de histórias infantis foi privilegiada 

para possibilitar o desenvolvimento da Interculturalidade, levando os alunos a 

terem contato com diferentes valores e visões de mundo, não há porque abandoná-

las na fase subsequente, podendo, inclusive, ser incluídos outros produtos 

culturais.  

O princípio da interdisciplinaridade que permeou o guia para o EF I é 

perfeitamente apropriado para o EF II.  Embora as escolas nem sempre disponham 

de condições adequadas para a realização de um trabalho interdisciplinar, a 

observância desse princípio pode contribuir para a seleção de textos e excertos de 

filmes relacionados aos conteúdos de história e geografia, para a realização de 

experimentos científicos na língua alvo, para a escolha de atividades com alto 

engajamento cognitivo, como a transferência de informações de um texto para o 

formato de gráfico, e até mesmo para traçar paralelos com a língua portuguesa. 

Se na etapa inicial da escolarização os alunos já começaram a desenvolver a 

escrita de textos simples, como cartões de aniversário, mensagens de votos de 

melhoras, listas de compras, quadros de tarefas, placas etc., no EF II podem 

avançar para textos mais complexos que se relacionam com diferentes 

possibilidades de participação social.  Comentar blogs, legendar fotografias, 

registrar etapas de realização de projetos, entre outros, poderiam fazer parte da 

produção escrita dos alunos.     

   É importante que no 6º ano do Ensino Fundamental II  mantenhamos o 

mesmo objetivo de ensino de LI proposto por este Guia Curricular para o Ensino 

Fundamental I, no que tange à função de linguagem, ou seja, ensinar o aluno a falar 

de si e do outro, por meio oral e/ou escrito.  Isto é, o foco curricular não pode estar 

em estruturas gramaticais ou léxico de forma isolada, eles têm que surgir dentro 

de um contexto comunicativo, de modo que a produção do aluno faça sentido 

dentro de um momento de comunicação.  
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Uma vez que tenhamos isso em mente, devemos incentivar o uso 

significativo da língua alvo em sala de aula, nas interações, valorizar as 

experiências de vida dos alunos e procurar relacionar os novos conhecimentos a 

essas experiências, buscando amostras de práticas sociais de linguagem que 

possibilitem que o aluno utilize seu conhecimento de mundo e contribua para 

expandir o seu próprio conhecimento e o do grupo. 

 

 

DESAFIO 2: ARTICULAÇÃO COM DIRETRIZES CURRICULARES 

OFICIAIS E LIVROS DIDÁTICOS (PNLD) 

 

No Paraná, dispomos de diretrizes curriculares para línguas estrangeiras 

que visam subsidiar professores no planejamento de ensino.  Compartilhamos com 

esse documento a visão de que a aprendizagem de uma língua adicional tem função 

social e educacional, contribuindo para valorizar e respeitar a diversidade cultural, 

identitária e linguística; para possibilitar a percepção das relações entre língua, 

texto e sociedade, as novas tecnologias e as estruturas de poder que lhes subjazem.  

Essa visão está diretamente ligada ao princípio da Formação Integral, princípio 

norteador da proposta para as séries iniciais, que vê a aprendizagem de língua 

como muito mais que a apropriação de conhecimento sistêmico sobre a língua.   

Segundo as DCE, o conteúdo estruturante é o discurso como prática social.  

Concordamos que assumir a concepção de linguagem como discurso é o que 

possibilita trabalhar sua função educacional, pois essa concepção leva a refletir 

sobre como a linguagem representa aspectos do mundo, como ele é visto, ou como 

ele é projetado, imaginado, representando possibilidades que são diferentes da 

realidade, ligadas a projetos de mudança voltados para direções específicas.  Levar 

o aluno a olhar criticamente para a linguagem, percebendo como ela contribui para 

construir realidades, e a usar a língua fazendo escolhas que lhe permitam projetar 

a maneira como ele vê o mundo seriam objetivos que endossamos para o ensino 

fundamental II. 
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Considerando o grau de maturidade e desenvolvimento dos alunos, 

principalmente aqueles que se encontram nos anos finais do ensino fundamental 

II, propomos um princípio adicional para esta etapa de aprendizagem de LE: o 

princípio da criticidade. 

Para desenvolver uma visão crítica da linguagem, é necessário dar 

condições para que os alunos a) compreendam o conteúdo dos textos, o que pode 

ser feito através do desenvolvimento de estratégias de leitura; b) reflitam sobre as 

escolhas léxico-gramaticais do autor; c) reflitam sobre os textos como forma de 

ação – aquilo que fazem no mundo, seus efeitos, sua relação com outros textos e 

como representam diferentes ideologias.  

O estudo dos gêneros, como instrumento de ensino-aprendizagem que 

evidenciam o modo relativamente estável de se empregar a linguagem em 

determinadas situações da vida social, está entre as opções disponíveis ao 

professor para levar os alunos a se apropriarem, em especial, da escrita como 

prática socialmente situada.   

 Ao utilizar o material didático distribuído por programas como o PNLD, o 

professor necessita desenvolver a sua capacidade de adaptação principalmente em 

relação ao próprio material didático e os procedimentos e/ou práticas 

metodológicas. Essa adaptação poderá orientar-se pelos mesmos princípios já 

elencados, ou seja, 

a)  o livro didático contempla a ludicidade? Poderia ser incluída alguma 

atividade como jogo ou música para dar conta desse princípio?  

b) O modo como as atividades estão organizadas permite resgatar o que o 

aluno já sabe, sua vivência com relação ao tópico apresentado? 

c)  Quanto ao currículo em espiral, há uma retomada e ampliação dos 

conteúdos em diferentes unidades? O que pode ser incluído para que isso 

aconteça?  

d) O modo como a língua está sendo apresentada permite explorar aspectos 

da interculturalidade? Seria possível estabelecer contrastes entre modos de 

uso da língua apresentados no livro e aqueles empregados pelos alunos?  
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e) As atividades de leitura propostas incluem perguntas que levam ao 

desenvolvimento do senso crítico?  

 

 Essas adaptações, além de contemplarem os princípios, poderiam 

também levar em conta o perfil dos alunos. Uma sondagem no início do ano 

poderia apontar em que níveis se encontram os alunos e quais atividades seriam 

mais significativas, o que poderia contribuir para a seleção e adaptação de tarefas 

propostas pelo livro didático. 

 

DESAFIO 3: HETEROGENEIDADE 

 

Apesar da heterogeneidade em sala de aula ser uma constante em qualquer 

nível escolar, na disciplina de LI os variados níveis linguísticos frequentemente são 

considerados por nós professores como uma desvantagem, assim como pelos 

alunos com menos conhecimentos linguísticos que seus colegas, podendo torná-los 

desmotivados para o aprendizado dessa língua. Algumas posturas didáticas são 

necessárias para evitar essa situação e transformar a sala de aula num ambiente de 

aprendizagem para todos, ou seja, como (re)configurar o contexto público de sala 

de aula de modo que todos venham a desenvolver suas habilidades linguísticas 

sem que ocorra um grande “abismo” entre aqueles que sabiam e aqueles que pouco 

ou quase nada aprenderam sobre a língua inglesa?  

 É importante variarmos as atividades com textos, jogos, músicas, 

histórias que explorem a oralidade, a leitura e a escrita propiciando ao aluno 

diferentes meios de contato com a língua.  O trabalho em duplas/ grupos é 

importante e deve ser propositado, isto é, há momentos em que agrupá-los com 

iguais ajuda a solidificar e dar confiança ao aprendiz, ao passo que reunir-se com 

pares mais experientes é um modo de aumentar seu repertório e não limitá-lo, 

ajudando-o a perceber que há outros modos de aprender a LI. Esses 

procedimentos colaboram para tornar a diversidade em sala de aula numa chance 

de crescimento e aprendizado para todo o grupo. 
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No entanto, é preciso que estejamos atentos a como essas dinâmicas de 

arranjos grupais são recebidas pelos alunos (alguns podem se sentir mais 

confortáveis com colegas de seu próprio grupo ou com quem têm maior afinidade).  

Para que estes procedimentos possam ser bem sucedidos é importante que 

tenhamos mais qualidade de tempo em sala de aula, dedicando-nos a um ensino 

significativo para o aluno, pois, se ficarmos muito preocupados com um programa 

de curso quantitativamente focado em conteúdos gramaticais, podemos cair no 

erro de desconsiderar o que foi construído em sala de aula, dando vantagem 

apenas aos alunos com mais conhecimento linguístico.  Por isso, especialmente no 

6º ano, é importante organizar um currículo menos denso em termos de estruturas 

gramaticais. 

É importante estarmos preparados para reconhecer e valorizar o 

aprendizado resultante das práticas da sala de aula. Se o foco linguístico estiver 

numa produção e recepção muito sistematizada e descontextualizada, os alunos 

com conhecimentos prévios da língua alvo podem ser privilegiados, criando 

também uma sensação de incompetência e dificuldade para os alunos novatos nas 

aulas LI. 

Se os alunos estiverem fazendo uma atividade em que devam marcar seus 

compromissos numa agenda, haverá alunos escrevendo apenas “dentist” e outros 

“go to the dentist”.  Ambas as informações fazem sentido e cumprem seu papel, 

cada uma correspondendo às possibilidades dos diferentes alunos.  

Quando se abandona a ideia de progressão gramatical torna-se mais fácil 

trazer conteúdos que sejam novos para todos. Por exemplo, podemos levar para a 

sala um cartaz de uma competição de skate, tendo feito essa escolha com base nas 

experiências de vida de um dos alunos. Ao explorar esse texto, tanto os alunos com 

algum conhecimento linguístico quanto aqueles que têm interesse pelo esporte, 

mas sem conhecimento linguístico, poderão se engajar em práticas significativas 

de linguagem. 

 Na sala de aula, alunos que demonstram mais conhecimento podem ser 

valorizados quando, ocasionalmente, forem chamados a auxiliar grupos na 

realização de tarefas.  Esta é uma estratégia que pode ser eficaz em contextos onde 

o professor busca priorizar práticas interativas e democráticas para a 
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aprendizagem, enfocando aspectos de colaboração, solidariedade, reflexão para a 

situação encontrada pelos alunos e responsabilidade coletiva pela construção da 

aula., evitando posturas negativas que sugiram superioridade de alguns alunos em 

detrimento ou apagamento de outros.  

 

 

onsiderações finais 

 

 

 

 Ao longo do texto, construído a muitas mãos, procuramos apresentar 

ideias e sugestões para que professores, em suas escolas, possam toma-lo como 

ponto de partida para outras elaborações, contextualmente sensíveis. A 

disponibilização deste documento para autoridades e no website 

www.uel.br/eventos/epic poderá contribuir para sua disseminação. Esperamos 

que os leitores possam nos enviar feedback pelo e-mail nap@uel.br. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

http://www.uel.br/eventos/epic
mailto:nap@uel.br
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA 

ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/DIRETORIA DE ENSINO 

GERÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 

PROJETO LONDRINA GLOBAL – Língua Inglesa- 2013  

Escola:  

Professor(a):  

Série/Turma: _____ 

VERIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

CONCEITOS O – Ótimo-                               MB – Muito Bom                             B - Bom 

1º Semestre 2º Semestre 

 

Alunos : 
Listening 

 

 

Speaking/ 

Reading 

 

Writing 

 

Rel. Aluno  

X 
 Professor 

 

Cooperação  

X 
Interação 

 

 

Listening 
 

 

Speaking/ 

Reading 

 

Writing 

 

Rel. Aluno  

X 
 Professor 

 

Cooperação  

X 
Interação 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 


