
Identificação de formas de tratamento distintas Volume 1 - U1

Desenvolvimento de recursos de fluência, tanto na língua escrita quanto na oral, adequados aos diferentes contextos de 

produção.
Volume 1 - U1, U2, U3, U6, U7, U8

Identificação de marcas fonéticas, morfológicas e sintáticas correlacionadas com a existência das variações linguísticas. Volume 1 - todas as unidades

Identificação da existência de diferentes palavras e expressões usadas por povos falantes da língua inglesa para designar uma 

mesma coisa em um contexto de produção semelhante
Volume 1 - U4, U6, U8

Leitura de contos maravilhosos e identificação de elementos próprios da inter-relação linguagem e cultura. Volume 1 - U1, U3, U4, U7

Identificação da relação entre contexto de produção e uso de língua. Volume 1 - U1, U2, U3, U6, U7, U8

Percepção de que diferentes momentos históricos são marcados pela influência que uma esfera social exerce sobre a outra (esfera 

econômica, científica etc.) e que essa influência também se revela no uso da língua.
Volume 1 - U1, U2, U4, U7, U8

Leitura de textos literários clássicos. Volume 2 - U3, U4; Volume 3 - U8

Elaboração de textos (orais ou escritos) que transmitam aos colegas de classe ou a outros interlocutores o(s) sentido(s) 

atribuído(s) à leitura das obras literárias.
Volume 1 - U1

Produzir enunciados orais e escritos em processo dialógico.

Composição do texto a fim de que sua intencionalidade fique clara. Volume 1 - U4, U7, U8

Utilização de variação linguística adequada ao veículo de comunicação e ao texto a ser produzido. Volume 1 - U1, U2, U3, U6, U7, U8

Revisão dos elementos de coerência do texto elaborado, considerando que seu sentido é produzido no processo de enunciação. Volume 1 - U1, U3, U4, U7, U8

Produzir texto oral ou escrito, utilizando elementos de coesão e de coerência textual.

Utilização adequada da língua na produção de textos (orais ou escritos) em função do interlocutor / público leitor, do gênero, dos 

propósitos do texto, do suporte em que o texto será veiculado, nível de formalidade, em face da intertextualidade etc. (coerência).
Volume 1 - U1, U2, U3, U6, U7, U8

Utilização de formas linguísticas adequadas para que um texto seja coeso, ou seja, para que se apresente articulado (uso de 

marcadores temporais adequados a determinadas sequências textuais, de pronomes/substantivos que substituam nomes e que 

os retomem ou antecipem, de artigos definidos ou indefinidos, de numerais, de conjunções, de palavras, expressões ou 

construções sitáticas que denotem adjetivação).

Volume 1 - U1, U2, U3, U6, U7, U8

- utilização adequada de tempos verbais para expressar rotina e hábito (present simple) e expectativas futuras (future with will, 

might);
Volume 1 - U2; Volume 3 - U2

- uso de conjunções aditivas (and, besides this...) e adversativas (but, however...) para adicionar e contrapor informações e ideias; Volume 1 - U8

- retomada dos pronomes interrogativos (what, where, when, how, who etc.); Volume 2 - U2, U4

- composição de interrogativas em inglês fazendo uso adequado dos verbos auxiliares quando necessário; Volume 1 - U1

- uso de marcadores temporais como o passado simples e advérbios e construções sintáticas adverbiais para expressar fatos e 

acontecimentos passados referentes à história da colonização britânica ao redor do mundo;
Volume 1 - U1, U6, U7

- desempenho adequado no que diz respeito ao uso da língua em situações comunicativas orais de caráter formal, com atenção 

para evitar uso de expressões de hesitação, abreviações, orações longas em que se perde o referente etc.
Volume 1 - U1, U2, U4, U6

Reconhecer que a língua inglesa é instrumento de acesso a informações, a estilos de vida e à cultura de outros povos.

Utilização da língua inglesa como meio de acesso a informações de outras culturas. Volume 1 - U1

Valorização da língua estrangeira como instrumento de intercâmbio com outras culturas. Volume 1 - U1

Identificação de características sociais e culturais veiculadas em textos lidos – atentar especialmente para o uso da língua, para os 

costumes de uma época que aparecem na caracterização de acontecimentos retratados em notícias, tematizados nas entrevistas, 

nos temas da moda que aparecem nas capas de revista etc.

Volume 1 - U1, U2, U3, U4, U6

Comparação de diferentes usos do discurso em momentos históricos diferentes e em contextos sociais também diferentes. Volume 1 - U1, U2, U3, U4, U8

Ampliação do repertório cultural sobre o tema “colonização britânica” no mundo. Volume 1 - U1

Compreender em que medida os enunciados refletem a forma de pensar, agir e sentir de quem os produz.

Identificação, em textos orais e escritos, de marcas linguísticas que expressem opinião ou intenção de quem os produziu. Volume 1 - U2, U3, U4, U6

Compreensão de que os textos produzidos num dado contexto social expressam as inquietações, estilos de vida, perspectivas 

temáticas, próprios de um determinado momento histórico e dos sujeitos que os produzem.
Volume 1 - U1, U2, U3, U4, U6

Identificação, em textos orais e escritos, de elementos que revelam que esses textos expressam inquietações, estilos de vida, 

perspectivas temáticas.
Volume 1 - U2, U3, U4, U6

1º ano
Distinguir as variações linguísticas - dialetal (social, histórica, territorial, de idade, de sexo e de função), de grau de formalidade, de modo (oral ou escrita) e de sintonia - 

e de percepção das implicações de seus usos.

Compreender determinada expressão a partir da análise de aspectos sociais e culturais.

Ler obras significativas da literatura de língua inglesa (versões que não reduzam a obra a algo que ela não é ou textos originais) e socializar (de forma oral ou escrita) a 

leitura dessas obras.



Percepção de que a análise da escolha lexical realizada pelo autor de um enunciado consiste em um elemento significativo quando 

da aproximação da intencionalidade dos textos.
Volume 1 - U3

Identificação das inquietações pessoais que os textos proferidos por jovens veiculam a partir da análise do uso do léxico. Volume 1 - U3, U4

Compreender que a gramática serve a propósitos discursivos.

Dedução de regras gramaticais a partir da análise de um texto. Volume 1 - U1, U2, U3, U6, U7

Organização e sistematização do conhecimento gramatical construído por meio de situações de análise e reflexão sobre a língua.
Volume 1 - todas as unidades têm essa 

abordagem
Sistematização dos conhecimentos adquiridos através de quadros-síntese. Volume 1 - U1, U2, U4, U5

Utilização dos conhecimentos gramaticais adquiridos para revisão de textos em língua inglesa. Volume 1 - U4, U7, U8

Identificação, em textos orais e escritos, de marcas linguísticas que expressem opinião ou intenção de quem os produziu. Volume 2 - U1, U2, U3, U5, U6, U8

Compreensão de que os textos produzidos num dado contexto social podem revelar (e é muito provável que isto ocorra) os ideais 

sociais veiculados nesse contexto.
Volume 2 - U2, U3, U4, U7, U8

Identificação, em textos orais e escritos, de elementos que revelam que esses textos refletem os ideais sociais de uma época. Volume 2 - U2, U3, U4, U7, U8

Compreender que a linguagem verbal se organiza, também, através de recursos expressivos.

Identificação das características expressivas de um texto e dos efeitos de sentido que elas causam no leitor. Volume 2 - U2, U4, U5, U6

Relação entre textos e contextos de acordo com as condições de produção e recepção, destacando recursos expressivos. Volume 2 - U2, U3, U4

Reconhecimento do uso da pontuação como recurso expressivo. Volume 2 - U8; Volume 1 - U2, U6, U8

Compreensão do que é linguagem figurada e observação dos efeitos de sentido de seu uso. Volume 2 - U1, U6

Identificação dos personagens a partir de marcas linguísticas presentes no texto (jargão, gíria, expressões típicas, marcas fonéticas 

etc.).
Volume 2. U2, U3, U4

Observação de características típicas da modalidade oral em texto escrito. Volume 2 - U2, U3, U6, Engage U7

Reconhecimento da presença de linguagem figurada nos textos. Volume 2 - U2

Reconhecer que a língua inglesa é instrumento de acesso a informações, a estilos de vida e à cultura de outros povos.

Identificação de características sociais e culturais veiculadas em textos lidos.
Volume 2 - U2, U3, U4, Simulados do 

ENEM

Comparação de diferentes usos do discurso em momentos históricos diferentes e em contextos sociais também diferentes.
Volume 2 - U5, U6, U7, U8, Simulados 

do ENEM

Reconhecimento de que o texto publicitário faz surgir novas necessidades de consumo e intensifica as necessidades já existentes, 

quando veicula o lançamento de um novo produto no mercado ou quando reforça a imagem desse produto.
Volume 3 - U2

Compreensão de que a função social do texto publicitário e sua organização interna estão relacionadas diretamente com os ideais 

sociais de um determinado momento histórico.
Volume 3 - U2

Comparação de diferentes versões de um mesmo jogo em momentos históricos diferentes e em contextos sociais também 

diferentes.
Volume 2 - U1, U2

Ampliação do repertório cultural acerca do tema jogos e esportes nos países de língua inglesa. Volume 2 - U1, U2

Percepção de que a análise da escolha lexical realizada pelo autor de um enunciado consiste num elemento significativo quando 

da aproximação da intencionalidade dos textos.
Volume 2 - U1, U2, U4, U5, U7, U8

Identificação das representações sociais que os textos veiculam a partir da análise do uso do léxico. Volume 2 - U1, U2, U4, U5, U7, U8

Produzir enunciados escritos em processo dialógico.

Composição do texto a fim de que sua intencionalidade fique clara. Volume 2 - U2, U3, U4, U6, U8

Utilização de variação linguística adequada ao veículo de comunicação e ao texto a ser produzido. Volume 2 - U2, U3, U4, U6, U8

Revisão dos elementos de coerência do texto elaborado, considerando que seu sentido é produzido no processo de enunciação. Volume 2 - U2, U3, U4, U6, U8

Produzir texto oral ou escrito, utilizando elementos de coesão e de coerência textual.

Utilização adequada da língua na produção de textos (orais ou escritos) em função do interlocutor/público leitor, do gênero, dos 

propósitos do texto, do suporte em que o texto será veiculado, nível de formalidade, em face da intertextualidade etc. (coerência).
Volume 2 - U2, U3, U4, U6, U8

- utilização de verbos do dizer: say, tell, affirm, talk, speak, mention etc.; Volume 2 - U1

- alterações no uso dos tempos verbais em função do reported speech; Volume 3 - U6

- retomada dos pronomes interrogativos (what, where, when, how, who etc.); Volume 2 - U4

- Composição de interrogativas em reported speech (uso de verbos como ask, enquire etc.); Volume 3 - U6

- Uso de construções sintáticas apassivadoras (voz passiva). Volume 2 - U6, U8

Desempenho adequado no papel de dar explicações, elucidações, elaborações acerca de um tema em situações de debate, 

exposição oral, entrevista etc., produzindo enunciados diretivos,  claros e de certa  formalidade.
Volume 2 - U2, U3, U4, U6, U7, U8

2º ano

1º ano

Distinguir as variações linguísticas - dialetal (social, histórica, territorial, de idade, de sexo e de função), de grau de formalidade, de modo (oral ou escrito)

e de sintonia - e percepção das implicações de seus usos.

Reconhecer que o léxico é um elemento essencial para o uso da língua e que a forma de utilizá-lo revela a intencionalidade dos enunciados produzidos.

Ler textos em língua inglesa e compreender em que medida os enunciados refletem a forma de pensar, agir e sentir de quem os produz.

Reconhecer que o léxico é um elemento essencial para o uso da língua e que a forma de utilizá-lo revela a intencionalidade dos enunciados produzidos.



Seleção e articulação de conhecimentos adquiridos a partir da leitura de textos expositivos e biográficos para produção de textos 

orais e escritos.
Volume 2 - U3, U8

Desenvolvimento e expressão de um ponto de vista a respeito de uma obra da literatura de língua inglesa ou da obra de um 

determinado autor.
Volume 2 - U3

Compreender que a gramática serve a propósitos discursivos.

Dedução de regras gramaticais a partir da análise de um texto. Volume 2 - U2, U3, U4, U5, U6, U7

Organização e sistematização do conhecimento gramatical construído por meio de situações de análise e reflexão sobre a língua.
Volume 2 - todas as unidades têm essa 

abordagem
Sistematização dos conhecimentos adquiridos através de quadros-síntese. Volume 2 - U4, U7, U8

Utilização dos conhecimentos gramaticais adquiridos para revisão de textos em língua inglesa. Volume 2 - U2, U3, U8

Compreender que a verbal se organiza, também, através de recursos expressivos.

Identificação das características expressivas de um texto e dos efeitos de sentido que elas causam no leitor. Volume 3 - U1, U2, U3, U5, U6, U7, U8

Relação entre textos e contextos de acordo com as condições de produção e recepção, destacando recursos expressivos. Volume 3 - U1, U2, U5, U6, U8

Reconhecimento do uso da pontuação como recurso expressivo. Volume 3 - U2, U4, U6, U8

Compreensão do que é linguagem figurada e observação dos efeitos de sentido de seu uso. Volume 3 - U1, U2, U5, U6

Identificação dos interlocutores a partir de marcas linguísticas presentes no texto (jargão, gíria, expressões típicas, marcas 

fonéticas etc.).
Volume 3 - U1, U3, U5, U6, U7, U8

Observação de características típicas da modalidade oral em texto escrito. Volume 3 - U1, U2, U3, U4

Reconhecimento da presença de linguagem figurada nos textos. Volume 3 - U1, U2, U5, U6

Identificação de formas de tratamento distintas e as situações em que são empregadas. Volume 3 - U5, U6, U8

Desenvolvimento de recursos de fluência, tanto na língua escrita quanto na oral, adequados aos diferentes contextos de 

produção.
Volume 3 - U5, U8

Identificação de marcas fonéticas, morfológicas e sintáticas correlacionadas com a existência das variações linguísticas. Volume 3 - U1, U4, U5, U6, U7, U8

Identificação da existência de diferentes palavras e expressões usadas por povos falantes da língua inglesa para designar uma 

mesma coisa em um contexto de produção semelhante.
Volume 3 - U1, U3, U5, U7 Engage

Compreender determinada expressão a partir da análise de aspectos sociais e culturais.

Identificação de elementos próprios da inter-relação linguagem e cultura em textos de anúncio de emprego. Volume 3 - U8

Identificação da relação entre contexto de produção e uso da língua. Volume 3 - U1, U4, U5, U6, U7, U8

Informação de que diferentes momentos históricos são marcados pela influência que uma esfera social exerce sobre a outra 

(esfera econômica, científica etc.) e que essa influência também se revela no uso da língua.
Volume 3 - U7

Conhecer obras significativas da literatura de língua inglesa (versões que não reduzam a obra a algo que ela não é ou textos 

originais) e socializar (de forma oral ou escrita) a leitura dessas obras.
Elaboração de textos (orais ou escritos) que transmitam aos colegas de classe ou a outros interlocutores o(s) sentido(s) 

atribuído(s) à leitura das obras literárias.
Volume 3 - U8

Ler algumas obras de autores da literatura de língua inglesa e conhecer sua vida, o contexto sociocultural em que a obra foi 

produzida e diferentes percepções sobre essa produção.

Valorização da produção literária dos povos de língua inglesa. Volume 3 - U5, U6, U8

Identificação das relações entre a vida e obra de um autor e o contexto histórico social em que ele viveu. Volume 3 - U5, U6, U8

Reconhecimento de produção acadêmica a respeito de obras de autores significativos da literatura de língua inglesa. Volume 3 - U5, U6, U8

Conhecimento de diferentes pontos de vista a respeito de uma mesma obra ou da obra de um determinado autor. Volume 3 - U5, U6, U8

Produzir texto oral e escrito, utilizando elementos de coesão e de coerência textual.

Desenvolvimento e expressão de um ponto de vista a respeito de uma obra da literatura de língua inglesa ou da obra de um 

determinado autor.
Volume 3 - U6

Seleção e articulação de conhecimentos adquiridos a partir da leitura de textos biográficos e expositivos. Volume 3 - U2, U4, U6

- uso de formas linguísticas de alto nível de formalidade (sir, madam, please, would you mind if..., I could say that..., I would like to 

add the fact that, despite the fact that... etc.), em entrevistas e cartas de apresentação;
Volume 3 - U1, U4, U6

- adequação da linguagem ao veículo e ao público-alvo, na reescrita de anúncios de emprego para jornais destinados a públicos 

diferentes;
Volume 3 - U8

- uso de linguagem precisa e clara; seleção de dados condizentes com os requisitos; distribuição dos dados de forma harmoniosa e 

cuidadosa (sem rasuras e erros ortográficos),  no preenchimento de fichas  de entrevistas para obtenção de emprego e elaboração 

de curriculum vitae etc.

Volume 3 - U8

Utilização de formas linguísticas adequadas para que um texto seja coeso, ou seja, para que se apresente articulado Volume 3 - U1, U4, U6

Reconhecer que a língua inglesa é instrumento de acesso a informações, a estilos de vida e à cultura de outros povos.

Utilização da língua inglesa como meio de acesso a informações de outras culturas. Volume 3 - U2, U5, U6, U7

Valorização da língua estrangeira como instrumento de intercâmbio com outras culturas. Volume 3 - U2, U5, U6, U7

2º ano

3º ano

Distinguir as variações linguísticas - dialetal (social, histórica, territorial, de idade, de sexo e de função), de grau de formalidade, de modo (oral ou escrito) e de sintonia - 

e percepção das implicações de seus usos.



Compreender que a gramática serve a propósitos discursivos.

Dedução de regras gramaticais a partir da análise de um texto. Volume 3 - U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8

Organização e sistematização do conhecimento gramatical construído por meio de situações de análise e reflexão sobre a língua.
Volume 3 - Todas as unidades têm essa 

abordagem
Sistematização dos conhecimentos adquiridos através de quadros-síntese. Volume 3 - U3,

Utilização dos conhecimentos gramaticais adquiridos para revisão de textos em língua inglesa. Volume 3 - U1, U4, U6, U8

3º ano
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Identificação de formas de tratamento usadas em língua espanhola segundo a relação que se estabelece entre os interlocutores. unidade 2

Conhecimento e uso dos pronomes de tratamento adequados à situação comunicativa: unidade 2

tuteo (tú); unidade 2

voseo (vos);  unidade 2

vosotros; unidade 2

usted, ustedes. unidade 2

Participação em situações comunicativas diversas as quais revelem simetria ou assimetria de tratamento. Exemplos: entre pessoas 

de idades diferentes, entre pessoas desconhecidas etc. 
unidade 2

Identificação de marcas fonéticas, morfológicas e sintáticas correlacionadas com a existência das variações linguísticas: 
unidade 8, p. 140 (Este ponto deve ser 

trabalhado pelo professor)
reconhecimento das variações fonéticas decorrentes de fatores geográficos e culturais. Exemplos: contraste de um fenômeno 

conhecido como yeísmo, em que não há distinção fonética na pronúncia de palavras como calló (verbo callar) e cayó (verbo caer), 

rallar e rayar etc., observados em países como México e outros da América Central e em países da região que compreendem o Rio 

de la Plata, Argentina e Uruguai; 

unidade 8, p. 140 (Este ponto deve ser 

trabalhado pelo professor)

identificação da existência de diferentes palavras e expressões usadas por povos falantes da língua espanhola para designar uma 

mesma coisa em um contexto de produção semelhante. Exemplos: portero/golero, chico/chaval/muchacho/pibe, 

micro/bus/guagua etc. 

unidade 6, p. 96 (3º ano)

Identificação de falsos cognatos bem como de vocábulos heterogenéricos e heterotônicos a partir da leitura e escuta de textos.  unidade 8 (2º ano)

Análise de textos escritos ou orais a partir dos quais se observe o uso dos denominados verbos de cambio: hacerse, ponerse, 

volverse, quedar(se), convertir(se) e transformarse, empregados em diversos contextos em língua portuguesa por meio dos 

verbos ficar, virar e tornar-se, observando que  o mesmo não ocorre em língua espanhola. (Exemplos: ficar bravo = ponerse 

furioso; ficar à vontade = estar/ponerse a gusto; ficar famoso = hacerse famoso; ficar louco = volverse loco, etc.). 

unidade 3 (3º ano)

Análise de refranes (provérbios) – gênero da tradição oral baseado em expressões que se perpetuam ao longo dos tempos como 

recurso retórico em diversos contextos. 
unidade 1, p. 23 (3º ano)

Escuta e análise de textos-canção e entrevistas que revelem expressões próprias das diversas culturas e grupos sociais falantes de 

língua espanhola. 
unidade 2, p. 39 

Leitura para apreciação de fábulas, lendas e excertos da obra Don Quijote, de Miguel de Cervantes (ou outra, de escolha do 

professor). 
unidade 3, p. 48 (2º ano)

Elaboração de textos (orais ou escritos) que transmitam aos colegas de classe ou a outros interlocutores o(s) sentido(s) 

atribuído(s) à leitura das obras literárias. 
unidade 2 (2º ano)

Apreciação estética de textos literários em língua espanhola (prosa e poesia). unidade 2 (2º ano)

Identificação de obras significativas de literatura espanhola e hispano-americana. unidade 2 (2º ano)

Utilização adequada da língua na produção de textos orais ou escritos (entrevistas e transcrição de sequências dialogais de filmes): Seção "En otras palabras"

em função do interlocutor/do público leitor; Seção "En otras palabras"

do gênero; Seção "En otras palabras"

dos propósitos do texto; Seção "En otras palabras"

do nível de formalidade. Seção "En otras palabras"

Utilização de formas linguísticas adequadas para que os textos sejam coesos/articulados: 
Seções "Manos a la obra" e "En otras 

palabras"
uso de pontuação adequada, sobretudo relativa às construções interrogativas, que marcam os gêneros estudados (ponto de 

interrogação antes e ao final das perguntas); 
unidade 1, p. 20

uso dos pronomes interrogativos (qué, quién/quiénes, cuál/cuáles, cómo, cuándo, cuánto(a)s, dónde); unidade 1

construção de perguntas diretas segundo sua função comunicativa. Exemplos: perguntar a opinião (¿qué piensas?), pedir 

explicações (¿podrías decirnos...? ¿cómo explicas...?), perguntar se o interlocutor concorda com o que foi dito (¿estás de 

acuerdo?); 

unidade 1

construção de perguntas indiretas: sem o uso do ponto de interrogação no início e final da frase e com a observação de que essas 

construções requerem um verbo introdutório (preguntar, pedir, saber etc.). Exemplo: Me han preguntado si prefiere usted actuar 

en el cine o en el teatro; 

unidade 5 (3º ano)

uso dos pronomes possessivos de acordo com a forma de tratamento (2ª ou 3ª pessoa). Exemplo: tú = tu, tuyo(a)s, usted = su, 

suyo etc.; 
unidade 5 (2º ano)

Distinguir as variações linguísticas: dialetal  (social, histórica,  territorial, de idade, de  sexo e de função), de  grau  de formalidade, de  modo (oral ou escrita) e  de 

sintonia e percepção  das implicações de seus  usos.  

Compreender determinada expressão a partir da análise de aspectos sociais e culturais.  

Ler obras significativas da literatura espanhola e hispano-americana (versões que não reduzam a obra a algo que ela não é ou textos originais) e socializar (de forma 

oral ou escrita) a leitura dessas obras.    

Produzir texto oral e escrito, se empenhando em utilizar adequadamente elementos de coesão e de coerência textual.  

1º ano



uso de marcadores que indiquem frequência ou repetição. Exemplo: siempre, nunca, a veces etc. unidade 5, p. 90

Participação em situações comunicativas orais que simulem situações cotidianas nas quais figurem falsos cognatos e palavras 

heterotônicas e heterogenéricas. 
Seção "Hablemos de..."

Produção de textos escritos que retratem as situações comunicativas vivenciadas. Seção "En otras palabras"

Identificação de elementos coesivos em receitas culinárias, por exemplo: unidade 7, p. 124 (2º ano)

Dedução de regras gramaticais a partir da análise de um texto. Seção "Manos a la obra"

Organização e sistematização do conhecimento gramatical construído por meio de situações de análise e reflexão sobre a língua.  Seção "Manos a la obra"

Utilização dos conhecimentos que constam nos quadros de sistematização para a revisão dos textos escritos produzidos. Seção "Manos a la obra"

Produção escrita de textos atentando para as regras gramaticais aprendidas. 
Seções "Manos a la obra" e "En otras 

palabras"

Identificação, em textos orais e escritos, de marcas linguísticas que expressem opinião ou intenção de quem os produziu:  unidade 1, p. 12, unidade 6, p. 106

expressões que revelam entendimento: creo que, pienso que, reconozco que, opino que... unidade 1, p. 12, unidade 6, p. 106

expressões que revelam sentimento: me gusta, me encanta, siento que, me admira que, lamento etc. unidade 8 (1º ano)

locuções construídas com verbos no subjuntivo ou infinitivo: es bueno, es mejor, es peor, es necesario, es imprescindible, es una 

pena etc. 
unidade 8, p. 134 (3º ano)

Identificação, em textos diversos, de elementos que revelam que esses textos propõem uma reflexão sobre o contexto social em 

que foram produzidos. 

Seção "!Y no solo esto!" e "En otras 

palabras"
Identificação, a partir da escuta de textos-canção, de temas relacionados à forma de ver e sentir o mundo latino-americano. 

(Exemplo: canções da intérprete Mercedes Sosa). 

unidade 4, p. 70, unidade 5, p. 84, 

repaso, p. 110

Identificação de características sociais e culturais veiculadas em textos lidos. 
Seções "!Y no solo esto!" e "En otras 

palabras"

Comparação de diferentes usos do discurso em momentos históricos diferentes e em contextos sociais também diferentes. 
Seções "!Y no solo esto!" e "En otras 

palabras"
Pesquisa em fontes variadas com o objetivo de investigar os alimentos consumidos, sua importância social e cultural, os rituais e 

crenças praticados, vestuário etc. 
unidade 7

Respeito à diversidade presente nos diferentes povos falantes da língua espanhola. Todas unidades

Análise da escolha lexical realizada pelo autor de um enunciado para verificar o quanto esse tipo de escolha é um elemento 

significativo para inferir a intencionalidade do texto em questão e dos textos em geral. 

Seções "!Y no solo esto!" e "En otras 

palabras"

Composição do texto a fim de que sua intencionalidade fique clara.  Seção "En otras palabras"

Utilização de variação linguística adequada ao veículo de comunicação e ao texto a ser produzido. Seção "En otras palabras"

Revisão dos elementos de coerência do texto elaborado, considerando que seu sentido é produzido no processo de enunciação: 
Seções "!Manos a la obra!" e "En otras 

palabras"
uso de conectivos que visam explicar ou expor sobre um determinado tema. Exemplos: expressões de introdução ao tema: “Me 

gustaría decir que...”, expressões de ordem: “En primer lugar...”, “Para empezar...”; expressões que indicam conclusão ante o que 

foi exposto: “Para concluir/ finalizar/ terminar...”; 

unidade 1, p. 22 (adaptar)

retomada do uso de expressões que revelem acordo ou desacordo com o interlocutor. Exemplos: bueno, cierto, de acuerdo, no, 

eso no tiene sentido, no es verdad, de ningún modo etc.; 
unidade 4, p. 72 (adaptar)

uso de marcadores textuais que atribuem sentido e compreensão do enunciado. Exemplos: ahora, antes, después, entonces, 

jamás etc. 
unidade 1, p. 18 (adaptar)

Escrita de sinopses das lendas lidas em sala de aula, observando e retomando elementos como: unidade 7 (1º ano) (Adaptar)

artigos (el, la, los, las, un(os),  una(s) e “neutro” lo); unidade 6

pronomes (posesivos, demostrativos, de complemento directo o indirecto) unidades 1, 5, 6

coerência na sequência da narrativa, demonstrada a partir do uso de marcadores temporais. unidades 2, 3

Dedução de regras gramaticais a partir da análise de textos de opinião, uma vez que esse gênero está previsto para a produção 

textual dos alunos. 

Seções "Manos a la obra" e "En otras 

palabras"

Organização e sistematização do conhecimento gramatical construído por meio de situações de análise e reflexão sobre a língua.  Seção "Manos a la obra"

Emprego, em produções orais e escritas, das regras gramaticais discutidas. Seção "Manos a la obra"

1º ano

Reconhecer que a língua espanhola é instrumento de acesso a informações, a estilos de vida, à cultura de outros povos.

Reconhecer que o léxico é um elemento essencial para o uso da língua e que a forma de utilizá-lo revela a intencionalidade dos enunciados produzidos.  

Produzir texto oral e escritos se empenhando em utilizar adequadamente elementos de coesão e coerência textual.  

Compreender que a gramática serve a propósitos discursivos. 

Compreender que a gramática serve a propósitos discursivos. 

2º ano
 Ler textos em língua espanhola e compreender em que medida os enunciados refletem a forma de pensar, agir e sentir de quem os produz.



Identificação das características expressivas de um texto e dos efeitos de sentido que elas causam no leitor.  (Exemplo: uso de 

frases apelativas dentre as quais se destaca o modo imperativo afirmativo ou negativo)  
unidade 2, p. 29, 30, unidade 6, p. 98

Compreensão do que é linguagem figurada e observação dos efeitos de sentido de seu uso. unidade 2, p. 29, 30, unidade 6, p. 98

Análise do papel que desempenha o audiovisual nas cuñas publicitárias (spots), observando de que maneira este recurso é 

explorado nos diversos textos que serão escolhidos para o trabalho em sala de aula. 

unidade 1, p. 10, unidade 7, p. 112 

(adaptar)

Identificação dos interlocutores a partir de marcas linguísticas presentes nas várias sequências dialogais de filmes, contos, tirinhas 

(gírias, expressões típicas, marcas fonéticas etc.). Exemplos: boludo, gil (Argentina), gilipollas, tio (Espanha), guey, ser/estar padre 

(México) etc. 

unidade 1, p. 29, 30, unidade 5, p. 82, 

88

Emprego adequado de elementos característicos das diferentes variações linguísticas na produção oral e escrita. 
Este ponto deve ser trabalhado pelo 

professor
Identificação dos possíveis efeitos de sentido que podem ser obtidos através da adjetivação. unidade 3, p. 53

Apreciação da produção literária de Pablo Neruda (ou outro autor escolhido). unidade 2, p. 30

Identificação das relações entre a vida e obra do autor e o contexto histórico e social em que ele viveu. unidade 2 (2º ano)

Participação em situações comunicativas orais (simuladas ou próximas de situações reais) de cunho cotidiano. 
Seções "Hablemos de...! e "Como te 

decia"
Dramatização/leitura dramática de sequências dialogais. unidade 5

Participação ativa em situações comunicativas orais cotidianas correlacionadas aos temas apresentados nas cuñas publicitárias. 

(Exemplo: situações para economizar água ou energia, prevenir-se sobre a incubação das larvas de mosquitos da dengue etc.) 
unidades 6, 7, 8

Interesse pela divulgação de campanhas para incentivo à mudança de comportamento, atentando para as características do texto 

publicitário e emprego de elementos de coesão e coerência textual (criação de campanhas publicitárias, folders, glossários etc.). 
unidade 7

Identificação da necessidade de coesão e coerência textual nas produções orais e escritas. Seção "En otras palabras"

Dedução de regras gramaticais a partir da análise de um texto - quer seja por meio da leitura ou da escuta. Seção "Manos a la obra"

Organização e sistematização do conhecimento gramatical construído por meio de situações de análise e reflexão sobre a língua. 

(Exemplo: a função e o emprego do modo imperativo afirmativo ou negativo nos textos escolhidos; a análise comparativa e de 

contraste – língua espanhola vs. língua portuguesa; conjugações em 2ª e 3ª pessoas do singular; estudo de conjugações dos 

verbos irregulares – sal/salga, ven/venga, ten/tenga etc.) 

Seção "Manos a la obra"

3º ano
Compreender que a linguagem verbal se organiza, também, através de recursos expressivos.  

Fale Conosco: 0800 13 0033

Distinguir as variações linguísticas: dialetal (social, histórica, territorial, de idade, de sexo e de função), de grau de formalidade, de modo (oral ou escrita) e de sintonia e 

percepção das implicações de seus usos. 

Ler algumas obras de autores da literatura de língua espanhola e conhecer sua vida, o contexto sociocultural em que a obra foi produzida e diferentes 

percepções sobre essa produção. 

Produzir texto oral e escrito, se empenhando em utilizar adequadamente elementos de coesão e de coerência textual. 

Compreender que a gramática serve propósitos discursivos.


