
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 
Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 

 

FIQUE ATENTO ao “Documento de transição dos currículos da rede estadual de educação do Espírito Santo.”. O documento traz orientações sobre a transição do Currículo 
Básico Escola Estadual (2009) para o Currículo do Espírito Santo (2019), reelaborado à luz da BNCC. https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/ 
 
 

ORIENTAÇÕES CURRICULARES 2020 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

6º ANO  

LÍNGUA INGLESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
 

 Hipóteses sobre a finalidade de um 
texto. 
 

 Compreensão geral e específica: 
leitura rápida (skimming, scanning) 

 
 Construção de repertório lexical e 

autonomia leitora. 

 
 Construção de repertório lexical 

com as temáticas: Escola e seu 
entorno Família e comunidade 
Diversidade linguística 

 
 Países que têm a língua inglesa 

como língua materna e/ou oficial. 
 

 
(EF06LI07-ES) Formular hipóteses 
sobre a finalidade de um texto em 
língua inglesa, com base em sua 
função, estrutura, organização textual 
e pistas gráficas, considerando os 
diversos gêneros textuais. 

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

 
(EF06LI11) Explorar ambientes 
virtuais e/ou aplicativos para construir 
repertório lexical na língua inglesa. 

 
(EF06LI16) Construir repertório 
relativo às expressões usadas para o 
convívio social e o uso da língua 
inglesa em sala de aula.  
 
(EF06LI17-ES) Construir repertório 

 

Vocabulary games and Activities 

https://pbskids.org/games/vocabulary/ 
 
Problema na Clamba 

https://www.passeidireto.com/arquivo/2597940/aula-

01-problema-na-clamba 
 

Inglês na ponta da língua 

https://www.inglesnapontadalingua.com.br 
  

Inglês ao redor do mundo 

https://www.fluentu.com/blog/english-por-

br/quantos-paises-falam-ingles/     
 

 

 

 

 
 

 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
https://pbskids.org/games/vocabulary/
https://www.passeidireto.com/arquivo/2597940/aula-01-problema-na-clamba
https://www.passeidireto.com/arquivo/2597940/aula-01-problema-na-clamba
https://www.inglesnapontadalingua.com.br/
https://www.fluentu.com/blog/english-por-br/quantos-paises-falam-ingles/
https://www.fluentu.com/blog/english-por-br/quantos-paises-falam-ingles/
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FIQUE ATENTO ao “Documento de transição dos currículos da rede estadual de educação do Espírito Santo.”. O documento traz orientações sobre a transição do Currículo 
Básico Escola Estadual (2009) para o Currículo do Espírito Santo (2019), reelaborado à luz da BNCC. https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/ 
 
 

ENSINO FUNDAMENTAL 

6º ANO  

LÍNGUA INGLESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
lexical relativo a temas familiares 
(escola, família, rotina diária, 
atividades de lazer, esportes, 
comunidade e local de origem) 
oportunizando um trabalho 
interdisciplinar com a habilidade 
(EF67EF06) e (EF67EF07). 

 
(EF06LI24-ES) Investigar o alcance 
da língua inglesa no mundo: como 
língua materna e/ou oficial (primeira 
ou segunda língua), comparando-o 
com o da língua materna 
(considerando as línguas indígenas, 
quilombolas, pomerana, Libras, entre 
outras) oportunizando um trabalho 
interdisciplinar com (EF07GE03). 

 

Video aulas: 

 
https://youtu.be/80eG21Qh3yM 

https://youtu.be/WYqtSdgg6TA 

https://youtu.be/zmNF_LKGVXQ 
https://youtu.be/dmMVqNnxRzI 

https://youtu.be/X0vhPh8Ya3I 

https://youtu.be/ps2Pe2WpFgs 

 

 

 

 

 

 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
https://youtu.be/80eG21Qh3yM
https://youtu.be/WYqtSdgg6TA
https://youtu.be/zmNF_LKGVXQ
https://youtu.be/dmMVqNnxRzI
https://youtu.be/X0vhPh8Ya3I
https://youtu.be/ps2Pe2WpFgs
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ENSINO FUNDAMENTAL 

7º ANO 

LÍNGUA INGLESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES 
DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE 

ATIVIDADES 

 

 Construção do sentido global do texto 
 

 Leitura de textos digitais para estudo, 

considerando as mesmas temáticas 
citadas anteriormente no Eixo 

Oralidade. 

 

 Construção de repertório lexical a 
partir do uso da língua, tendo como 

base a compreensão e a produção oral 

e escrita. 
 

 A língua inglesa como língua global na 

sociedade contemporânea 

 

(EF07LI08) Relacionar as partes de um 
texto (parágrafos) para construir seu 

sentido global. 

 
(EF07LI10) Escolher, em ambientes 

virtuais, textos em língua inglesa, de 

fontes confiáveis, para estudos/ pesquisas 

escolares. 
 

(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). 

 

(EF07LI21-ES) Analisar o alcance da 

língua inglesa e os seus contextos de uso 
no mundo globalizado, bem como os 

impactos no cotidiano da comunidade. 

 

 

Pixton  

https://www.pixton.com/ 
 

Words of Connection 

https://www.sk.com.br/sk-conn-words-of-
connection-conectivos-do-ingles.html 

 

BrainDen.com 
http://brainden.com/puzzles-riddles.htm 

 

ESL Sentence Race Games 

https://www.teach-this.com/esl-
games/sentence-race-games 

 

Organising Ideas 
https://writingcenter.unc.edu/ tips-and-

tools/paragraphs/ 
 
 
 
 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
https://www.pixton.com/
https://www.sk.com.br/sk-conn-words-of-connection-conectivos-do-ingles.html
https://www.sk.com.br/sk-conn-words-of-connection-conectivos-do-ingles.html
http://brainden.com/puzzles-riddles.htm
https://www.teach-this.com/esl-games/sentence-race-games
https://www.teach-this.com/esl-games/sentence-race-games
https://writingcenter.unc.edu/%20tips-and-tools/paragraphs/
https://writingcenter.unc.edu/%20tips-and-tools/paragraphs/
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Básico Escola Estadual (2009) para o Currículo do Espírito Santo (2019), reelaborado à luz da BNCC. https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/ 
 
 

ENSINO FUNDAMENTAL 

7º ANO 

LÍNGUA INGLESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES 
DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE 

ATIVIDADES 

(EF07LI22-ES) Explorar modos de falar 

em língua inglesa, refutando preconceitos, 
reconhecendo a variação linguística como 

fenômeno natural das línguas e a 

diversidade de falantes de língua inglesa 
em seus diversos contextos de uso. 

Video aulas: 

 
https://youtu.be/_bTw8-ESR-E 

https://youtu.be/Kag7yoKYZ4s 

https://youtu.be/rzRmpMef5Wk 
https://youtu.be/-s8z8U0o5yA 

https://youtu.be/NG2Uo_Bp1kg 
https://youtu.be/5jw-kJDwneA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
https://youtu.be/_bTw8-ESR-E
https://youtu.be/Kag7yoKYZ4s
https://youtu.be/rzRmpMef5Wk
https://youtu.be/-s8z8U0o5yA
https://youtu.be/NG2Uo_Bp1kg
https://youtu.be/5jw-kJDwneA


 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 
Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

8º ANO 

LÍNGUA INGLESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES 
DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE 

ATIVIDADES 

 

 Práticas de produção oral com 
autonomia. 

 

 Práticas de compreensão e produção 
escrita que possibilitem a leitura de 

textos artístico-literários, incluindo 

textos de formatos eletrônicos. 

 
 Construção de repertório lexical a 

partir do uso da língua, tendo como 

base a compreensão e a produção oral 
e escrita. 

 
 Construção de significado artístico/ 

cultural 
 
 

 

(EF08LI04-ES) Utilizar recursos e 
repertório linguísticos apropriados para 

informar/ comunicar/falar do futuro: 

planos, previsões, possibilidades e 
probabilidades em geral e principalmente 

aspirações no âmbito profissional, família e 

demais concepções para formação de ser 

humano integral. 
 

(EF08LI06-ES) 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, além 
de comparar com contos/ lendas regionais.  

 

(EF08LI07) Explorar ambientes virtuais 

e/ou aplicativos para acessar e usufruir do 
patrimônio artístico literário em língua 

inglesa. 

 

 

101 Thematic Crossword Puzzles For 
Learners Of English 

https://jeffreyhill.typepad.com/files/101-

thematic-crossword-puzzles-sample.pdf 
 

Voki  

https://www.voki.com/ 

 
Vacaroo  

https://vocaroo.com/ 

 
Screen Cast  

https://screencast-o-matic.com/  

 
Blabberize  

https://blabberize.com/ 

 

 
 

 

 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
https://jeffreyhill.typepad.com/files/101-thematic-crossword-puzzles-sample.pdf
https://jeffreyhill.typepad.com/files/101-thematic-crossword-puzzles-sample.pdf
https://www.voki.com/
https://vocaroo.com/
https://screencast-o-matic.com/
https://blabberize.com/
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ENSINO FUNDAMENTAL 

8º ANO 

LÍNGUA INGLESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS HABILIDADES 
DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE 

ATIVIDADES 

(EF08LI12-ES) Construir repertório 

lexical relativo a planos, provisões e 
expectativas para o futuro de acordo com 

seu contexto pessoal, local e o mundial 

tomando como base diferentes 
perspectivas (própria, escola, família, 

comunidade). 

 

(EF08LI18-ES) Construir repertório 
cultural por meio do contato com 

manifestações artístico-culturais vinculadas 

à língua inglesa e agregá-las às 
manifestações locais (artes plásticas e 

visuais, literatura, música, cinema, dança, 

festividades, entre outros), valorizando a 
diversidade entre culturas; oportunizando 

um trabalho interdisciplinar com a 

habilidade (EF69AR01) e (EF06ER07). 

Video aulas: 

 
https://youtu.be/E_JBir1gPPo 

https://youtu.be/lS6kFJka3Jk 
https://youtu.be/HPC2P6Zbz9w 
https://youtu.be/OSutBosvy9M 
https://youtu.be/wIgKXTr-MBQ 
https://youtu.be/9yTidtDsj28 
 

 

 

 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
https://youtu.be/E_JBir1gPPo
https://youtu.be/lS6kFJka3Jk
https://youtu.be/HPC2P6Zbz9w
https://youtu.be/OSutBosvy9M
https://youtu.be/wIgKXTr-MBQ
https://youtu.be/9yTidtDsj28
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ENSINO FUNDAMENTAL 

9º ANO 

LÍNGUA INGLESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 
HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

 

 
 Práticas de 

compreensão de textos 

orais, multimodais 
advindos do ambiente 

escolar ou de outros 

espaços, incluindo os 

digitais 
 

 Práticas de 

compreensão e 
produção escrita que 

utilizem a persuasão 

como estratégia de 
comunicação. 

 

 Práticas de 

compreensão e 
produção oral e escrita 

que promovam o uso da 

 

 
(EF09LI02) Compilar as 

ideias-chave de textos por 

meio de tomada de notas.  
 

(EF09LI03-ES) Analisar e 

reconhecer de forma 

auditiva posicionamentos 
defendidos e refutados em 

textos orais reproduzidos 

em materiais sonoros ou 
pronunciados pelo professor 

ou pelos colegas sobre 

temas de interesse social e 
coletivo 

 

(EF09LI08-ES) Explorar 

ambientes virtuais de 
informação e socialização, 

analisando a qualidade e a 

validade das informações 

 

 
How to write an Essay 

https://www.wikihow.com/Write-an-Essay 

 
Word Frog (Sinônimos, Antônimos, Homônimos) 

https://www.arcademics.com/games/frog 
 

Words of Connection 
https://www.sk.com.br/sk-conn-words-of-connection-conectivos-do-

ingles.html 

 
Cognates, loanwords, false friends 

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/portuguese/course/intermediate/unit-

10/session-1/activity-2 
 

Videoclip: Samba do Approach 

https://www.youtube.com/watch?v=x7BVUxDw9H4 

 
História do mundo – Língua Inglesa 

https://www.historiadomundo.com.br/inglesa/lingua-inglesa.htm 

 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
https://www.wikihow.com/Write-an-Essay
https://www.arcademics.com/games/frog
https://www.sk.com.br/sk-conn-words-of-connection-conectivos-do-ingles.html
https://www.sk.com.br/sk-conn-words-of-connection-conectivos-do-ingles.html
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/portuguese/course/intermediate/unit-10/session-1/activity-2
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/portuguese/course/intermediate/unit-10/session-1/activity-2
https://www.youtube.com/watch?v=x7BVUxDw9H4
https://www.historiadomundo.com.br/inglesa/lingua-inglesa.htm
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ENSINO FUNDAMENTAL 

9º ANO 

LÍNGUA INGLESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 
HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

linguagem em meio 

digital “Internetês”. 
 

 Contexto histórico da 

expansão da língua 
inglesa 

 

veiculadas analisando se as 

mesmas violam os direitos 
humanos. Oportunizando 

um trabalho interdisciplinar 

com (EF09HI16). 
(EF09LI13-ES) 

Reconhecer, 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 

analisando os contextos 

adequados para sua 
utilização no contexto 

escolar e no cotidiano 

oportunizando um trabalho 

Video aulas: 
 

https://youtu.be/SpfqlCkNHJA 
https://youtu.be/iHK_-U7z6c0 

https://youtu.be/w-h7hL_UiIc 
https://youtu.be/f0CsJMJJoc0 
https://youtu.be/cQOlygVB4FU 
https://youtu.be/c0uvSlFfm_M 
 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/
https://youtu.be/SpfqlCkNHJA
https://youtu.be/iHK_-U7z6c0
https://youtu.be/w-h7hL_UiIc
https://youtu.be/f0CsJMJJoc0
https://youtu.be/cQOlygVB4FU
https://youtu.be/c0uvSlFfm_M
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ENSINO FUNDAMENTAL 

9º ANO 

LÍNGUA INGLESA 

1º TRIMESTRE 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 
HABILIDADES DOCUMENTOS E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

interdisciplinar com 

(EF06MA02). 
 

(EF09LI17-ES) Debater 

sobre a expansão da língua 
inglesa pelo mundo, em 

função do processo de 

colonização nas Américas, 

África, Ásia e Oceania e seu 
impacto principalmente no 

nosso país ou mesmo na 

própria região (EF09HI10/ 
ES / EF09HI14/ES). 

 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/documentos-de-transicao/

