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Professor,
nós, da Editora Moderna, temos como propósito uma 

educação de qualidade, que respeita as part icular idades 

de todo o país. Desta maneira, o apoio ao professor é 

de máxima importância. Sabemos de sua preocupação 

em escolher o mater ial didát ico que mais atenda 

às suas necessidades, para elaborar instrumentos 

avaliat ivos, desenvolver a metodologia apropr iada e 

dar tratamento aos conteúdos de ensino.
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nossas obras com o currículo de seu Estado, 

com o intuito de faci litar sua análise 

e demonstrar que todos os conteúdos 

básicos nacionais estão contemplados.

e
juntas 

no

LOGOTIPO MACMILLAN BRASIL

Utilização colorido; preto/branco e negativo

abre encerramento.indd   1 11/08/14   02:07



2

Diálogos

Apresentação de textos envolvendo: compras, roupas, profi ssões, família e des-
crição física e psicológica, utilizando os seguintes assuntos: pronomes e adjeti-
vos possessivos, pronomes demonstrativos, preposições, adjetivos e antônimos.

Vol. 3, U1
Engange, U2

Utilização de gêneros textuais: e-mail, bilhete, cartão postal e carta.
Vol. 1, U3, U8,
Simulados do Enem; 
Vol. 2, U4, U5, U8

Produção de textos envolvendo os temas trabalhados. Vol. 1, U2, U4,
U5, U6, U8

Importância da Língua Inglesa

Viabilidade do uso da língua estrangeira no nosso cotidiano, ressaltando as 
diversas palavras estrangeiras usadas no dia a dia. Vol. 1, U1

Informações pessoais

Possibilidade de informar: nome, endereço, telefone, idade, estado civil, na-
cionalidade, entre outras, utilizando a gramática contextualizada com os se-
guintes assuntos: verbo to be, pronomes pessoais (sujeito e objeto) e pro-
nomes interrogativos.

Vol. 1, U1, U2, U4; 
Vol. 2, U2

Segundo Bimestre

Variedades linguísticas (Inglês Americano x Inglês Britânico)

Distinção de palavras escritas no Inglês Britânico e Americano. Vol. 2, U7

Diversidade cultural

Conhecimento das principais datas comemorativas da Inglaterra, dos EUA 
e de outros países de Língua Inglesa. Pesquisar os principais pontos turísti-
cos, a culinária e as expressões artísticas desses países.

Vol. 2, U7; Vol. 3, U7

Diálogos

Estudo de textos envolvendo formas de apresentação, preferências/não 
preferências, horas, datas e tipos de alimentos.

Vol. 1, U4, 
Simulados do Enem

1º ANO
Primeiro Bimestre

Código da coleção: 27560COL44

High Up
Língua estrangeira moderna - Inglês
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Terceiro Bimestre

Quarto Bimestre

Textos/Estratégias de leitura.

Utilização das estratégias de leitura que possibilitam a compreensão geral 
do texto, tais como: “prediction”, “skimming” (leitura rápida e superficial) 
e o “scanning” (localização das informações), proporcionando uma leitura 
seletiva e eficiente por meio de identificação da ideia principal de um texto; 
finalidade do texto; sequência de fatos ou de ideias apresentadas no texto; 
percepção das relações de causa e efeito, tempo e espaço e outras de igual 
importância, apresentadas no texto; resumo do assunto tratado no texto. 
Palavras cognatas (transparentes) e falsas cognatas, palavras repetidas, pa-
lavras-chave, marcas tipográficas.

Vol. 1, U2,U4, 
U6, U7, U8

Compreensão e interpretação textual. Vol. 1, U1, U2, U6, U7

Textos/estratégias de leitura

Utilização das estratégias de leitura que possibilitam a compreensão geral 
do texto, tais como: “prediction”, “skimming” (leitura rápida e superficial) 
e o “scanning” (localização das informações), proporcionando uma leitu-
ra seletiva e eficiente por meio de identificação da ideia principal de um 
texto; finalidade do texto; sequência de fatos ou de ideias apresentadas no 
texto; percepção das relações de causa e efeito, tempo e espaço e outras 
de igual importância, apresentadas no texto; resumo do assunto tratado 
no texto. Palavras cognatas (transparentes) e falsas cognatas, palavras 
repetidas, palavras-chave, marcas tipográficas, utilizando a gramática 
contextualizada com os seguintes assuntos: presente simples, advérbios de 
frequência e ações habituais.

Vol. 1, U2,U4, 
U6, U7, U8

Compreensão e interpretação textual. Vol. 1, U1, U2, 
U6, U7

Leitura de textos

Conhecimento dos aspectos sociais por meio de textos que se relacionam 
com a realidade, utilizando os seguintes assuntos: formas contractas, caso 
genitivo, gírias, expressões idiomáticas e provérbios e presente contínuo.

Vol. 1, U1; Vol. 2, U2, 
U4; Vol. 2, U3, U4, 
U7 Engage

Textos técnicos e científicos

Reconhecimento das variantes linguísticas através de músicas e/ou filmes. Vol. 1, U1, U2, U4, 
U6, U8

Compreensão de termos relacionados à ciência e à tecnologia.
Vol. 1, U2, U3, U4, U5, 
U7, U8, Simulados 
do Enem

High Up
Língua estrangeira moderna - Inglês

Análise comparativa entre a proposta curricular
do Estado e o Inglês da Editora Macmillan CEARÁ

Ceara macmillan.indd   3 11/08/14   11:51



4

A importância da Língua Inglesa

Utilização dos diversos gêneros (propagandas, manual de instruções, lin-
guagem da informática e da internet).

Vol. 1, U4; Vol. 2, U1, 
U2, U3

Textos

Estudo de textos, enfocando palavras de referências: conjunções, advérbios, 
pronomes, substituição e campo semântico.

Vol. 2, U2, U3, U4, 
U5, U5 Engange, 
U6, U7

Identifi cação da anteposição de adjetivos a substantivos; observação do 
signifi cado de palavras/expressões, recorrendo ao contexto ou ao glossário.

Vol. 2, U3, U4, U5, 
U6

Estratégias de leituras

Percepção da intenção comunicativa, época, local, interlocutores e partici-
pantes da criação de textos (orais e escritos).

Vol. 2, U2, U5, U8, 
Simulados do Enem

Utilização de textos enfocando o meio ambiente (água, lixo, preservação da 
natureza).

Vol. 2, U8; Vol. 1, U3, 
U4, U7, U8

Compreensão de termos relacionados à ciência e à tecnologia.
Vol. 2, U1, U2, U3, 
U4, U5, U6, U7, U8, 
Simulados do Enem

Textos/estratégias de leituras (revisão)

Utilização das estratégias de leitura que possibilitam a compreensão geral 
do texto, tais como: “prediction”, “skimming” (leitura rápida e superfi cial) 
e o “scanning” (localização das informações), proporcionando uma leitura  
seletiva e efi ciente por meio de identifi cação da ideia principal de um texto; 
fi nalidade do texto; sequência de fatos ou de ideias apresentadas no texto; 
percepção das relações de causa e efeito, tempo e espaço e outras de igual 
importância, apresentadas no texto; resumo do assunto tratado no texto. 
Termos cognatos (transparentes) e o emprego dos falsos cognatos, pala-
vras repetidas, palavras-chave, marcas tipográfi cas.

Vol. 2, U2, U4, U7

Segundo Bimestre

Terceiro Bimestre

2º ANO
Primeiro Bimestre

Código da coleção: 27560COL44

High Up
Língua estrangeira moderna - Inglês
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Textos técnicos e científicos

Utilização de textos relacionados ao turismo, enfocando o conteúdo grama-
tical: futuro imediato e futuro simples. Vol. 2, U4, U6, U8

Revisão

Utilização das estratégias de leitura que possibilitam a compreensão geral 
do texto, tais como: “prediction”, “skimming” (leitura rápida e superficial) 
e o “scanning” (localização das informações), proporcionando uma leitura 
seletiva e eficiente por meio de identificação da ideia principal de um texto; 
finalidade do texto; sequência de fatos ou de ideias apresentadas no texto; 
percepção das relações de causa e efeito, tempo e espaço e outras de igual 
importância, apresentadas no texto; resumo do assunto tratado no texto.

Vol. 3, U2, U3, 
U6, U8

Textos/estratégias de leitura

Cognatos (transparentes) e falsos cognatos, palavras repetidas, palavras-
-chave, marcas tipográficas. Enfocando os tópicos gramaticais: question- 
-tags, revisão dos tempos verbais, prefixos e sufixos.

Vol. 3, U1, U2, 
U3, U4, U6, U8; 
Vol. 2, U6

Diálogos

Utilização de textos envolvendo linguagem informal, encenação de pequenos 
textos (hotel, restaurante, direção, loja, preço, comando, aviso, permissão), 
enfocando os seguintes pontos gramaticais: imperativo e verbos modais.

Vol. 2, U1, U3, U4, 
U5, U8

Textos

Verificação das abreviações nos e-mails. Vol. 2, U5, U6

Produção de pequenos textos. Vol. 2, U2, U3, U5, U7

Utilização de textos com a presença de estrangeirismos. Vol. 2, U2, U3, U5, U8

Quarto Bimestre

3º ANO
Primeiro Bimestre

High Up
Língua estrangeira moderna - Inglês

Análise comparativa entre a proposta curricular
do Estado e o Inglês da Editora Macmillan CEARÁ
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Terceiro Bimestre

Quarto Bimestre

Textos

Interpretação e compreensão de textos destacando o uso dos verbos fra-
sais e expressões idiomáticas e o uso do “one” como pronome substantivo. Vol. 3, U4, U6

Artigos de jornais e revistas, textos literários/contos universais

Leitura, interpretação e dramatização de textos enfocando o presente per-
feito e o passado simples. Vol. 3, U4

Exposição de vídeos, fi lmes e músicas. Vol. 3, U1, U2, U3, 
U4, U5, U8 Engage

Textos

Compreensão de textos enfocando palavras de referências: conjunções, ad-
vérbios, pronomes, substituição e campo semântico. Vol. 3, U3, U6

Utilização de textos sobre desigualdades sociais e preconceitos enfocando 
graus dos adjetivos. Vol. 3, U3; Vol. 2, U3

Compreensão e produção de texto

Estudo de textos referentes à cultura afro-brasileira destacando a história 
e sua formação na sociedade, resgatando a contribuição destes povos nas 
áreas sociais, econômicas e políticas (Lei no 10.639/2005).

Vol. 3, U7 Engage

Pesquisa sobre países africanos que falam a Língua Inglesa. Vol. 3, U7 Engage

Introdução e produção de textos que abordem pronomes relativos, tempos 
e frases condicionais, discurso direto e indireto. Vol. 3, U3, U5, U6

3º ANO
Segundo Bimestre

Código da coleção: 27560COL44

High Up
Língua estrangeira moderna - Inglês
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Análise comparativa entre a proposta curricular
do Estado e o Inglês da Editora Macmillan CEARÁ

High Up
Língua estrangeira moderna - Inglês
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1º ANO

Comunicativo-textual

Utilização de estratégias que possibilitem a com-
preensão geral do texto, usando técnicas de lei-
tura como o “skimming” (leitura rápida e superfi -
cial) e o “scanning” (localização das informações), 
proporcionando uma leitura seletiva e efi ciente 
por meio de:
n  Identifi cação da ideia principal, da fi nalidade, 

do gênero textual e da sequência de fatos ou 
ideias;

n  Percepção das relações de causa e efeito, tem-
po e espaço e outras de igual importância, apre-
sentadas no texto; 

n  Compreensão e interpretação do texto.

Seção !Y no solo esto!

Lexical 

Utilização de expressões e de outros recursos se-
mânticos capazes de esclarecer os signifi cados 
de palavras e expressões e das ideias apresenta-
das no texto

Seção !Y no solo esto!

Saudações, profi ssões, nacionalidade, material 
de classe, membros da família

Unidade 1
Unidades 1 e 5 (2º ano)

Reconhecimento da variação de registro: formal 
e informal Unidade 2

Reconhecimento das especifi cidades dos gêneros 
textuais (elementos constitutivos e sua organiza-
ção, características linguísticas e funções textuais)

Seção En otras palabras

Linguístico/Gramatical

Emprego de estruturas gramaticais de forma 
contextualizada Seção ¡Manos a la obra!

Alfabeto, pronome pessoal, verbo ser, estar, ter e 
“llamarse” El español em el mundo, Pág. 10, Unidade 1

1º bimestre

Enlaces - Español para
jóvenes brasileños
Código da coleção:27527COL43

CE_espanhol.indd   8 11/08/14   11:14
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Comunicativo-textual 

Utilização de estratégias que possibilitem a com-
preensão geral do texto, usando técnicas de lei-
tura como o “skimming” (leitura rápida e superfi-
cial) e o “scanning” (localização das informações), 
proporcionando uma leitura seletiva e eficiente 
por meio de:
n  Identificação da ideia principal, da finalidade, 

do gênero textual e da sequência de fatos ou 
ideias;

n  Percepção das relações de causa e efeito, tem-
po e espaço e outras de igual importância, apre-
sentadas no texto; 

n  Compreensão e interpretação do texto.

Seção !Y no solo esto!

Lexical 

Utilização de expressões e de outros recursos se-
mânticos capazes de esclarecer os significados 
de palavras e expressões e das ideias apresenta-
das no texto: descrição

Seção !Y no solo esto!

Reconhecimento da variação de registro: formal 
e informal Unidade 2

Reconhecimento das especificidades do gênero 
textual (elementos constitutivos e sua organiza-
ção, características linguísticas e funções textuais)

Seção En otras palabras

Linguístico/Gramatical

Emprego de estruturas gramaticais de forma 
contextualizada Seção ¡Manos a la obra!

Formas e usos: pretérito indefinido Unidade 2 (2°ano)

Artigo neutro “lo” e suas funções Unidade 6, Pág. 103 (2°ano)

2º bimestre

Presente do indicativo, verbos regulares de 1ª, 2ª 
e 3ª conjugação Unidade 1

CEARÁ

Análise comparativa entre a proposta curricular
do Estado e o Espanhol da Editora Macmillan

CE_espanhol.indd   9 11/08/14   11:14
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Pronome complemento: direto e indireto Unidade 6 - Pág. 102 /  Unidade 7 - Pág. 120

Colocação pronominal Unidade 6

Comunicativo-textual

Utilização de estratégias que possibilitem a com-
preensão geral do texto, usando técnicas de lei-
tura como o “skimming” (leitura rápida e superfi -
cial) e o “scanning” (localização das informações), 
proporcionando uma leitura seletiva e efi ciente 
por meio de:
n  Identifi cação da ideia principal, da fi nalidade, 

do gênero textual e da sequência de fatos ou 
ideias;

n  Percepção das relações de causa e efeito, tem-
po e espaço e outras de igual importância, apre-
sentadas no texto; 

n  Compreensão e interpretação do texto.

Seção !Y no solo esto!

3º bimestre

Lexical 

Utilização de expressões e de outros recursos se-
mânticos capazes de esclarecer os signifi cados 
de palavras e expressões e das ideias apresenta-
das no texto

Seção !Y no solo esto!

Cores, partes do corpo, estabelecimentos co-
merciais, horas Unidades 3 e 6 / Un poco más de todo, Pág. 171

Reconhecimento da variação de resgistro: formal 
e informal Unidade 2

Reconhecimento das especifi cidades do gênero 
textual (elementos constitutivos e sua organiza-
ção, características linguísticas e funções textuais)

Seção En otras palabras

Linguístico/Gramatical

Emprego de estruturas gramaticais de forma 
contextualizada Seção ¡Manos a la obra!

Enlaces - Español para
jóvenes brasileños
Código da coleção:27527COL43

CE_espanhol.indd   10 11/08/14   11:15
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Adjetivos, numerais, apócope; Pronomes interro-
gativos/exclamativos Unidade 1

Comunicativo-textual 

Utilização de estratégias que possibilitem a com-
preensão geral do texto, usando técnicas de lei-
tura como o “skimming” (leitura rápida e superfi-
cial) e o “scanning” (localização das informações), 
proporcionando uma leitura seletiva e eficiente 
por meio de:
n  Identificação da ideia principal, da finalidade, 

do gênero textual e da sequência de fatos ou 
ideias;

n  Percepção das relações de causa e efeito, tem-
po e espaço e outras de igual importância, apre-
sentadas no texto; 

n  Compreensão e interpretação do texto.

Seção !Y no solo esto!

Lexical 

Utilização de expressões e de outros recursos se-
mânticos capazes de esclarecer os significados 
de palavras e expressões e das ideias apresenta-
das no texto

Seção !Y no solo esto!

Alimentação, mobília, objetos de classe e meios 
de transporte Unidade 4 - Pág. 64 /  Unidade 7 (2º  ano)

Reconhecimento da variação de registro: formal 
e informal Unidade 2

Reconhecimento das especificidades do gênero 
textual (elementos constitutivos e sua organiza-
ção, características linguísticas e funções textuais)

Seção En otras palabras

Linguístico/Gramatical

Emprego de estruturas gramaticais de forma 
contextualizada Seção ¡Manos a la obra!

4º bimestre

CEARÁ

Análise comparativa entre a proposta curricular
do Estado e o Espanhol da Editora Macmillan

CE_espanhol.indd   11 11/08/14   11:15
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2º ANO

Pronomes: demonstrativo, possessivo, indefi ni-
do, relativo e interrogativo Unidades 1 e 6

Verbos imperativos, verbos refl exivos Unidade 5

Comunicativo-textual

Utilização de estratégias que possibilitem a com-
preensão geral do texto, usando técnicas de lei-
tura como o “skimming” (leitura rápida e superfi -
cial) e o “scanning” (localização das informações), 
proporcionando uma leitura seletiva e efi ciente 
por meio de:
n  Identifi cação da ideia principal, da fi nalidade, 

do gênero textual e da sequência de fatos ou 
ideias;

n  Percepção das relações de causa e efeito, tem-
po e espaço e outras de igual importância, apre-
sentadas no texto; 

n  Compreensão e interpretação do texto.

Seção !Y no solo esto!

Exploração de sequências de discurso de base 
(argumentação, descrição, narração, injunção 
etc.) para desenvolver a criticidade leitora nos di-
versos gêneros

Seções !Y no solo esto! e En otras palabras

Lexical 

Utilização de expressões e de outros recursos se-
mânticos capazes de esclarecer os signifi cados de 
palavras e expressões e das ideias apresentadas no 
texto

Seção !Y no solo esto!

Moradia, mobília, etc. (descrição) Unidade 4, Pág. 64 (1º ano)

Infância, viagens Unidade 5, Pág. 90

Reconhecimento da variação de registro: formal e 
informal Unidade 2, Pág. 27

1º bimestre

Enlaces - Español para
jóvenes brasileños
Código da coleção:27527COL43

CE_espanhol.indd   12 11/08/14   11:15
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Reconhecimento das especificidades do gêne-
ro textual (elementos constitutivos e sua orga-
nização, características linguísticas e funções 
textuais).

Seção En otras palabras

Linguístico/Gramatical

Emprego de estruturas gramaticais de forma 
contextualizada Seção ¡Manos a la obra!

Os sons das consoantes “s”, “c” e “z” Unidade 1, Pág. 20

Formas e usos: Pretérito imperfeito composto (in-
dicativo), pretérito perfeito composto (indicativo)

Unidade 3, Pág. 50
Unidade 4, Pág. 66

Expressões temporais e Advérbios Unidade 3, Pág. 51

Lexical

Utilização de expressões e de outros recursos se-
mânticos capazes de esclarecer os significados 
de palavras e expressões e das ideias apresenta-
das no texto: descrição

Seção !Y no solo esto!

Reconhecimento da variação de registro: formal 
e informal Unidade 3, Pág. 45

Comunicativo-textual 

Utilização de estratégias que possibilitem a com-
preensão geral do texto, usando técnicas de lei-
tura como o “skimming” (leitura rápida e superfi-
cial) e o “scanning” (localização das informações), 
proporcionando uma leitura seletiva e eficiente 
por meio de:
n  Identificação da ideia principal, da finalidade, 

do gênero textual e da sequência de fatos ou 
ideias;

n  Percepção das relações de causa e efeito, tem-
po e espaço e outras de igual importância, apre-
sentadas no texto; 

n  Compreensão e interpretação do texto.

Seções !Y no solo esto! e En otras palabras

2º bimestre

CEARÁ

Análise comparativa entre a proposta curricular
do Estado e o Espanhol da Editora Macmillan

CE_espanhol.indd   13 11/08/14   11:15
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Reconhecimento das especifi cidades do gênero 
textual (elementos constitutivos e sua organiza-
ção, características linguísticas e funções textuais)

Seção En otras palabras

Linguístico/Gramatical 

Emprego de estruturas gramaticais de forma 
contextualizada: Seção ¡Manos a la obra!

Formas e usos: pretérito indefi nido Unidade 2, Pág. 32

Artigo neutro “lo” e suas funções de pronome 
complemento: direto e indireto Unidade 6, Pág. 103

Colocação pronominal Unidade 1, Pág. 17

Comunicativo-textual

Utilização de estratégias que possibilitem a com-
preensão geral do texto, usando técnicas de lei-
tura como o “skimming” (leitura rápida e superfi -
cial) e o “scanning” (localização das informações), 
proporcionando uma leitura seletiva e efi ciente 
por meio de:
n  Identifi cação da ideia principal, da fi nalidade, 

do gênero textual e da sequência de fatos ou 
ideias;

n  Percepção das relações de causa e efeito, tem-
po e espaço e outras de igual importância, apre-
sentadas no texto; 

n  Compreensão e interpretação do texto.

Seções !Y no solo esto! e En otras palabras

3º bimestre

Lexical 

Utilização de expressões e de outros recursos se-
mânticos capazes de esclarecer os signifi cados 
de palavras e expressões e das ideias apresenta-
das no texto

Seção !Y no solo esto!

Correspondência: formal e informal Unidade 6, Pág. 105 (3º ano)

Enlaces - Español para
jóvenes brasileños
Código da coleção:27527COL43

CE_espanhol.indd   14 11/08/14   11:15
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Relatos de ações passadas. Unidades 2 e 4

Reconhecimento da variação de registro: formal e 
informal Unidade 7, Pág. 118

Reconhecimento das especificidades do gênero 
textual (elementos constitutivos e sua organiza-
ção, características linguísticas e funções textuais)

Seção En otras palabras

Linguístico/Gramatical

Emprego de estruturas gramaticais de forma 
contextualizada Seção ¡Manos a la obra!

Formas e uso do modo subjuntivo. Unidade 6, Pág. 100

Comunicativo-textual 

Utilização de estratégias que possibilitem a com-
preensão geral do texto, usando técnicas de lei-
tura como o “skimming” (leitura rápida e superfi-
cial) e o “scanning” (localização das informações), 
proporcionando uma leitura seletiva e eficiente 
por meio de:
n  Identificação da ideia principal, da finalidade, 

do gênero textual e da sequência de fatos ou 
ideias;

n  Percepção das relações de causa e efeito, tem-
po e espaço e outras de igual importância, apre-
sentadas no texto; 

n  Compreensão e interpretação do texto.

Seções !Y no solo esto! e En otras palabras

4º bimestre

Lexical

Utilização de expressões e de outros recursos se-
mânticos capazes de esclarecer os significados 
de palavras e expressões e das ideias apresenta-
das no texto

Seção !Y no solo esto!

Identidade sociocultural Unidade 2, Págs. 30 e 31

Reconhecimento da variação de registro: formal 
e informal Unidade 8, Pág. 133

CEARÁ
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Reconhecimento das especifi cidades do gênero 
textual (elementos constitutivos e sua organiza-
ção, características linguísticas e funções textuais)

Seção En otras palabras

Linguístico/Gramatical 

Emprego de estruturas gramaticais de forma 
contextualizada Seção ¡Manos a la obra!

Formas e usos do futuro: imperfeito (indicativo) Unidade 8, Pág. 134

Revisão – verbos regulares e irregulares: modo 
indicativo e subjuntivo Este ponto deve ser trabalhado pelo professor

3º ANO

Comunicativo-textual

Utilização de estratégias que possibilitem a com-
preensão geral do texto, usando técnicas de lei-
tura como o “skimming” (leitura rápida e superfi -
cial) e o “scanning” (localização das informações), 
proporcionando uma leitura seletiva e efi ciente 
por meio de:
n  Identifi cação da ideia principal, da fi nalidade, 

do gênero textual e da sequência de fatos ou 
ideias;

n  Percepção das relações de causa e efeito, tem-
po e espaço e outras de igual importância, apre-
sentadas no texto; 

n  Compreensão e interpretação do texto.

Seções !Y no solo esto! e En otras palabras

Exploração de sequências de discurso de base 
(argumentação, descrição, narração, injunção 
etc.) para desenvolver a criticidade leitora nos di-
versos gêneros

Seções !Y no solo esto! e En otras palabras

Articulação entre textos/contextos que podem 
ser interpretados em razão de aspectos sociais e/
ou culturais (intenção comunicativa, época, local, 
interlocutores e participantes da criação de tex-
tos orais e escritos)

Seções !Y no solo esto! e En otras palabras

1º bimestre

Enlaces - Español para
jóvenes brasileños
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Reconhecimento dos sistemas linguísticos como 
auxiliares nos intercâmbios (culturais, científicos, 
políticos, econômicos etc.) entre os povos

Seção ¡Manos a la obra!

Utilização das linguagens tecnológicas como ins-
trumento para construção do senso crítico, do 
pensamento hipotético e dedutivo, das faculda-
des de observação e de pesquisa

Unidades 2 e 4

Desenvolvimento da capacidade de argumentar 
e contra-argumentar, acatando ou refutando a 
ideia do autor

Unidade 2

Lexical

Utilização das linguagens tecnológicas como ins-
trumento para construção do senso crítico, do 
pensamento hipotético e dedutivo, das faculda-
des de observação e de pesquisa

Unidades 2 e 4

Desenvolvimento da capacidade de argumentar 
e contra-argumentar, acatando ou refutando a 
ideia do autor

Unidade 2

Utilização de expressões e de outros recursos se-
mânticos capazes de esclarecer os significados 
de palavras e expressões e das ideias apresenta-
das no texto

Seção !Y no solo esto!

Experiências de vida Unidades 1 e 2

Uso da internet Unidade 2

Reconhecimento da variação de registro: formal 
e informal Unidade 1, Pág. 21

Reconhecimento das especificidades do gênero 
textual (elementos constitutivos e sua organiza-
ção, características linguísticas e funções textuais)

Seção En otras palabras

Linguístico/Gramatical

Emprego de estruturas gramaticais de forma 
contextualizada Seção ¡Manos a la obra!

Formas e usos: condicional imperfeito Unidade 1

Modo subjuntivo: presente - expressões de desejo Unidade 6

CEARÁ
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Comunicativo-textual

Utilização de estratégias que possibilitem a com-
preensão geral do texto, usando técnicas de lei-
tura como o “skimming” (leitura rápida e superfi -
cial) e o “scanning” (localização das informações), 
proporcionando uma leitura seletiva e efi ciente 
por meio de:
n  Identifi cação da ideia principal, da fi nalidade, 

do gênero textual e da sequência de fatos ou 
ideias;

n  Percepção das relações de causa e efeito, tem-
po e espaço e outras de igual importância, apre-
sentadas no texto; 

n  Compreensão e interpretação do texto.

Seções !Y no solo esto! e En otras palabras

Exploração de sequências de discurso de base 
(argumentação, descrição, narração, injunção 
etc.) para desenvolver a criticidade leitora nos di-
versos gêneros

Seções !Y no solo esto! e En otras palabras

Articulação entre textos/contextos que podem 
ser interpretados em razão de aspectos sociais e/
ou culturais (intenção comunicativa, época, local, 
interlocutores e participantes da criação de tex-
tos orais e escritos)

Seções !Y no solo esto! e En otras palabras

Reconhecimento dos sistemas linguísticos como 
auxiliares nos intercâmbios (culturais, científi cos, 
políticos, econômicos etc.) entre os povos

Seção ¡Manos a la obra!

Utilização das linguagens tecnológicas como ins-
trumento para construção do senso crítico, do 
pensamento hipotético e dedutivo, das faculda-
des de observação e de pesquisa

Unidades 2 e 4

Desenvolvimento da capacidade de argumentar 
e contra-argumentar, acatando ou refutando a 
ideia do autor

Unidade 2

2º bimestre

Lexical 

Meio ambiente Unidade 8 (2º ano)

Enlaces - Español para
jóvenes brasileños
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Utilização de expressões e de outros recursos se-
mânticos capazes de esclarecer os significados 
de palavras e expressões e das ideias apresenta-
das no texto

Seção !Y no solo esto!

Arte pictórica. Unidade 6 - Pág. 97 (2º ano)

Reconhecimento da variação de registro: formal 
e informal Unidade 6 - Pág. 105

Reconhecimento das especificidades do gênero 
textual (elementos constitutivos e sua organiza-
ção, características linguísticas e funções textuais)

Seção En otras palabras

Linguístico/Gramatical

Emprego de estruturas gramaticais de forma 
contextualizada Seção ¡Manos a la obra!

Modo subjuntivo: pretérito imperfeito; pretérito 
perfeito; pretérito pluscuamperfeito Unidade 3

Expressões usadas em argumentação Unidade 2

Comunicativo-textual 

Utilização de estratégias que possibilitem a com-
preensão geral do texto, usando técnicas de lei-
tura como o “skimming” (leitura rápida e superfi-
cial) e o “scanning” (localização das informações), 
proporcionando uma leitura seletiva e eficiente 
por meio de:
n  Identificação da ideia principal, da finalidade, 

do gênero textual e da sequência de fatos ou 
ideias;

n  Percepção das relações de causa e efeito, tem-
po e espaço e outras de igual importância, apre-
sentadas no texto; 

n  Compreensão e interpretação do texto.

Seções !Y no solo esto! e En otras palabras

Exploração de sequências de discurso de base 
(argumentação, descrição, narração, injunção 
etc.) para desenvolver a criticidade leitora nos di-
versos gêneros

Seções !Y no solo esto! e En otras palabras

3º bimestre

CEARÁ
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Articulação entre textos/contextos que podem 
ser interpretados em razão de aspectos sociais e/
ou culturais (intenção comunicativa, época, local, 
interlocutores e participantes da criação de tex-
tos orais e escritos)

Seções !Y no solo esto! e En otras palabras

Reconhecimento dos sistemas linguísticos como 
auxiliares nos intercâmbios (culturais, científi cos, 
políticos, econômicos etc.) entre os povos

Seção ¡Manos a la obra!

Utilização das linguagens tecnológicas como ins-
trumento para construção do senso crítico, do 
pensamento hipotético e dedutivo, das faculda-
des de observação e de pesquisa

Unidades 2 e 4

Desenvolvimento da capacidade de argumentar 
e contra-argumentar, acatando ou refutando a 
ideia do autor

Unidade 2

Lexical 

Utilização de expressões e de outros recursos se-
mânticos capazes de esclarecer os signifi cados 
de palavras e expressões e das ideias apresenta-
das no texto:

Seção !Y no solo esto!

Arte e cinema Unidade 4, Pág. 63 / Unidade 7, Pág. 124

Reconhecimento da variação de registro: formal 
e informal Unidade 6, Pág. 105

Reconhecimento das especifi cidades do gênero 
textual (elementos constitutivos e sua organiza-
ção, características linguísticas e funções textuais)

Seção En otras palabras

Linguístico/Gramatical 

Emprego de estruturas gramaticais de forma 
contextualizada Seção ¡Manos a la obra!

Imperativo afi rmativo e negativo Unidade 7 (2º ano)

Os advérbios Unidade 4 (1º ano)

Heterotônicos e heterosemânticos Unidade 8 (2º ano)

Preposições e regime preposicional. Unidade 4 (1º ano)

Enlaces - Español para
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Comunicativo-textual 

Utilização de estratégias que possibilitem a com-
preensão geral do texto, usando técnicas de lei-
tura como o “skimming” (leitura rápida e superfi-
cial) e o “scanning” (localização das informações), 
proporcionando uma leitura seletiva e eficiente 
por meio de:
n  Identificação da ideia principal, da finalidade, 

do gênero textual e da sequência de fatos ou 
ideias;

n  Percepção das relações de causa e efeito, tem-
po e espaço e outras de igual importância, apre-
sentadas no texto; 

n  Compreensão e interpretação do texto.

Seções !Y no solo esto! e En otras palabras

Exploração de sequências de discurso de base 
(argumentação, descrição, narração, injunção 
etc.) para desenvolver a criticidade leitora nos di-
versos gêneros

Seções !Y no solo esto! e En otras palabras

Articulação entre textos/contextos que podem 
ser interpretados em razão de aspectos sociais e/
ou culturais (intenção comunicativa, época, local, 
interlocutores e participantes da criação de tex-
tos orais e escritos)

Seções !Y no solo esto! e En otras palabras

Reconhecimento dos sistemas linguísticos como 
auxiliares nos intercâmbios (culturais, científicos, 
políticos, econômicos etc.) entre os povos

Seção ¡Manos a la obra!

Utilização das linguagens tecnológicas como ins-
trumento para construção do senso crítico, do 
pensamento hipotético e dedutivo, das faculda-
des de observação e de pesquisa

Unidades 2 e 4

Desenvolvimento da capacidade de argumentar 
e contra-argumentar, acatando ou refutando a 
ideia do autor

Unidade 2

4º bimestre

Lexical

A literatura e seus gêneros Unidade 2, Pág. 30 / Unidade 4, Págs. 64 
e 72

Música Unidade 5, Pág. 87 / Unidade 6, Págs. 102 
e 107
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Utilização de expressões e de outros recursos se-
mânticos capazes de esclarecer os signifi cados 
de palavras e expressões e das ideias apresenta-
das no texto

Seção “!Y no solo esto!”

Reconhecimento da variação de registro: formal 
e informal Unidade 6, Pág. 105

Reconhecimento das especifi cidades do gênero 
textual (elementos constitutivos e sua organiza-
ção, características linguísticas e funções textuais)

Seção “En otras palabras”

Linguístico/Gramatical 

Emprego de estruturas gramaticais de forma 
contextualizada Seção ¡Manos a la obra!

Discurso direto e indireto Unidade 5, Pág. 85

Revisão dos conteúdos gramaticais Repasos

Enlaces - Español para
jóvenes brasileños
Código da coleção:27527COL43

CE_espanhol.indd   22 11/08/14   11:15



Anotações

CE_espanhol.indd   23 11/08/14   11:15



Anotações

abre encerramento.indd   4 11/08/14   02:07



Q ueremos unir as suas experiências com as nossas
  para desenhar uma nova dinâmica no Ensino Médio.

CONEXÕES
COM A HISTÓRIA

CÓDIGO DA COLEÇÃO:
27643COL06

CONEXÕES
COM A BIOLOGIA

CÓDIGO DA COLEÇÃO:
27518COL20

CONEXÕES
COM A MATEMÁTICA

CÓDIGO DA COLEÇÃO:
27519COL02

HISTÓRIA 
DAS CAVERNAS AO TERCEIRO MILÊNIO

CÓDIGO DA COLEÇÃO: 
25642COL06

FILOSOFANDO 
INTRODUÇÃO À FILOSOFIA 

CÓDIGO DO LIVRO: 
42383L2928

HIGH UP
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS

CÓDIGO DA COLEÇÃO: 
27560COL44

BIOLOGIA
EM CONTEXTO

CÓDIGO DA COLEÇÃO: 
27644COL20

MATEMÁTICA
PAIVA

CÓDIGO DA COLEÇÃO: 
27583COL02

CONEXÕES
ESTUDOS DE GEOGRAFIA GERAL E DO BRASIL

CÓDIGO DA COLEÇÃO: 
27645COL05

SOCIOLOGIA 
EM MOVIMENTO

CÓDIGO DO LIVRO: 
42404L2828

CONEXÕES
COM A FÍSICA

CÓDIGO DA COLEÇÃO:
27646COL22

GEOGRAFIA 
CONTEXTOS E REDES

CÓDIGO DA COLEÇÃO: 
27546COL05

FÍSICA
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CÓDIGO DA COLEÇÃO: 
27647COL22

PORTUGUÊS
CONTEXTO, INTERLOCUÇÃO E SENTIDO

CÓDIGO DA COLEÇÃO:
27611COL01

CÓDIGO DA COLEÇÃO: 
27527COL43

ENLACES
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL
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