
• Conscientização sobre a importância do Inglês no mundo globalizado; relação entre as variantes linguísticas do Inglês no mundo; 

comparação entre a história e a cultura do índio brasileiro e norte-americano.
Volume 1 - U1, U2

• Reflexão acerca dos problemas que os jovens enfrentam hoje; exposição dos problemas enfrentados pelos jovens em gerações 

anteriores, enfocando movimentos de contestação no Brasil e no mundo; contribuição dos alunos sobre as possíveis soluções; 

conscientização sobre a crise mundial contemporânea (político-sociocultural e ambiental).

Volume 1 - U3, U4

• Valorização e contribuições das experiências de vida dos alunos; reflexão e trocas de experiências de vida; respeito às 

diversidades.
Volume 1 - U5, U6, U8

• Conscientização sobre a importância do sonhar para traçar metas e alcançar os objetivos; planejamento do futuro com base no 

presente e com a possibilidade de transformação da realidade.
Volume 1 - U3, U4, U8

• Valorização da como a música brasileira no cenário internacional; reconhecimento de autores da literatura brasileira e 

internacional; representação de gêneros teatrais.
Volume 2 - U3, U4

• Identificação de tipos de trabalhos voluntários; reflexão e reconhecimento da importância da contribuição voluntária para a 

formação cidadã.
Volume 1 - U8

• Identificação e respeito às diversidades culturais, sociais e étnicas; reflexão sobre o “ser” e o “ter”, o “precisar” e o “querer”; 

reflexão sobre ideologias impostas na linguagem da propaganda.
Volume 1 - U3, U4; Volume 3 - U2

• Reflexão sobre o papel da mídia na vida das pessoas (formar opinião ou alienar? Informar ou deformar?); reconhecimento das 

variações linguísticas que aparecem na mídia.
Volume 3 - U2

• Listagem de fatos memoráveis da sua infância; valorização dessa fase da vida para a formação integral. Volume 1 - U3

• Discussão e reflexão acerca da vida no futuro e contribuição pessoal para melhorias. Volume 1 - U3, U4; Volume 3 - U3, U4

• Reflexão sobre os rótulos que as pessoas carregam; reflexão sobre a educação inclusiva e sobre preconceitos étnico-raciais no 

Brasil e no mundo.
Volume 3 - U2, U7

• Reflexão sobre diferentes profissões; reflexão sobre a sua futura profissão; orientação para a vida e o mercado de trabalho. Volume 3 - U8

Consumismo e Preconceito

1º ano

Fale Conosco: 0800 13 0033

O Inglês no mundo

Problemas pessoais, mundiais e possíveis soluções

Minhas experiências

Sonhos e realidade

Música, literatura e teatro

3º ano

Desenvolvimento da competência linguístico - comunicativa

Lembrando da minha infância

Profissão e Trabalho

Trabalhos voluntários

Nos bastidores da mídia

Perspectivas para o futuro

Respeitando as diferenças

2º ano

Desenvolvimento da competência linguístico - comunicativa



Compreensão e expressão oral e escrita de gêneros textuais diversificados; Todas as Unidades

Funções comunicativas da linguagem; Todas as Unidades

Marcadores discursivos; Seção "Hablemos de..."

Estratégias de leitura; Seção "!Y no solo esto!"

Estratégias de produção textual;
Seções "!Manos a la obra!" e "En otras 

palabras"

Estratégias de compreensão auditiva; Seção "Hablemos de..."

Linguagem de sala de aula; El español en el mundo, p. 10

Relação entre as variantes linguísticas; Unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6

Funções dos elementos do léxico no contexto (sinônimos, conjuntos léxico-semânticos, expressões idiomáticas, os 

heterossemânticos);
Unidade 8, p. 135

Funções dos elementos morfológicos (processos de formação de palavras, sufixos, prefixos, heterogenéricos); Unidade 4, p. 71

Funções dos elementos da pronúncia (sons, acento, ritmo e entonação - os heterotônicos); Unidades 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Funções dos elementos articuladores (conjunções, pronomes, advérbios, entre outros); Unidades 1, 2, 4, 6, 7

Uso comunicativo dos tempos presente, pretéritos e futuro; Unidades 1, 5

Uso comunicativo dos diversos tempos verbais em gêneros textuais variados; Todas as Unidades

Uso comunicativo de elementos de coesão textual;
Seções "Hablemos de..." e "Como te 

decía" 

A importância do espanhol hoje; Presentación, p. 3

Países de fala hispânica; El español en el mundo, p. 8, 9

Os sons do espanhol. Unidades 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Os escritores da literatura; panorama das artes: folclore, músicas, danças, festas, comidas, bebidas típicas, pintura, escultura, 

arquitetura, crenças, costumes, tradições, entre outros.
Unidade 2, p. 41 (adaptar)

Costumes e tradições. Unidade 2, p. 41 (adaptar)

A ocupação desordenada da terra; Unidade 5, p.92 (adaptar)

A água; Unidade 5, p. 82, 84, 88, 91

O clima. Unidade 5, p.92 (adaptar)

Cidade, bairro, rua, meios de transporte; Unidade 3

Zona urbana e rural; Unidade 3 (adaptar)

Mobilização e planejamento; Unidade 3 (adaptar)

Orientações aos visitantes. Unidade 3 (adaptar)

Atividades esportivas; Unidade 8

Eixo Linguagem

1º ano

Família

A Hispanidade - As literaturas de língua espanhola

O meio ambiente

Transportes e urbanização

Eixo Conhecimento Linguístico

Conteúdos específicos sugeridos

Pluralidade Cultural

Eixo Cultura, Sociedade e Educação

O lazer



Compreensão e expressão oral e escrita de gêneros textuais diversificados; Todas as Unidades

Funções comunicativas da linguagem; Todas as Unidades

Marcadores discursivos; Seção "Hablemos de..."

Estratégias de leitura; Seção "!Y no solo esto!"

Estratégias de produção textual;
Seções "!Manos a la obra!" e "En otras 

palabras"
Estratégias de compreensão auditiva; Seção "Hablemos de..."

Funções dos elementos do léxico no contexto (sinônimos, conjuntos léxico-semânticos, expressões idiomáticas, os 

heterossemânticos);
Unidade 3, p. 46; Unidade 6, p. 98

Funções dos elementos da pronúncia (sons, acento, ritmo e entonação - os heterotônicos); Unidade 8

Funções dos elementos articuladores (conjunções, pronomes, advérbios, entre outros); Unidades 1, 5, 7

Uso comunicativo dos tempos presente, pretéritos e futuro; Unidades 2, 3, 4, 6, 7, 8

Funções comunicativas das orações condicionais e concessivas; Unidade 8

Uso comunicativo do imperativo. Unidade 7

Uso comunicativo dos diversos tempos verbais em gêneros textuais variados; Todas as Unidades

Uso comunicativo de elementos de coesão textual;
Seções "Hablemos de..." e "Como te 

decía" 

Os sons do espanhol. Unidades 1, 8

Os escritores da literatura; panorama das artes: folclore, músicas, danças, festas, comidas, bebidas típicas, pintura, escultura, 

arquitetura, crenças, costumes, tradições, entre outros.
Unidade 2, 3

Árvore genealógica; Unidade 5, p.80

Religiosidade;
Unidade 2, p. 152 (Un poco más de 

todo)
Constituição familiar; Unidade 5

Origens; descendências; Unidade 5 (adaptar)

Costumes e tradições.
Unidade 2, p. 152 ( Un poco más de 

todo)

Relações de trabalho; Unidade 1 (adaptar)

Mercado de trabalho: atualidade e tendências; Unidade 1 (adaptar)

Formação profissional; Unidade 1 (adaptar)

Emigração e Imigração; Unidade 1, p.23

Trabalho voluntário. Unidade 1 (adaptar)

A ocupação desordenada da terra; Unidade 8

A água; Unidade 8 (adaptar)

O clima. Unidade 8

Atividades esportivas; Unidade 3

Atividades culturais; Unidade 3

A televisão como entretenimento (visão crítica). Modelos de pruebas de ENEM, p. 179

Compreensão e expressão oral e escrita de gêneros textuais diversificados; Todas as Unidades

Funções comunicativas da linguagem; Todas as Unidades

Marcadores discursivos; Seção "Hablemos de..."

Estratégias de leitura; Seção "!Y no solo esto!"

Estratégias de produção textual;
Seções "!Manos a la obra!" e "En otras 

palabras"

3º ano

Eixo Linguagem

Família

O meio ambiente

O lazer

O mundo do trabalho

Eixo Linguagem

Eixo Conhecimento Linguístico

A Hispanidade - As literaturas de língua espanhola

Eixo Cultura, Sociedade e Educação

2º ano

Conteúdos específicos sugeridos

Pluralidade Cultural



Estratégias de compreensão auditiva; Seção "Hablemos de..."

Relação entre as variantes linguísticas; Unidade 6, p. 98

Funções dos elementos do léxico no contexto (sinônimos, conjuntos léxico-semânticos, expressões idiomáticas, os 

heterossemânticos);
Unidade 1, p. 23

Funções dos elementos da pronúncia (sons, acento, ritmo e entonação - os heterotônicos);
Todas as Unidades (sinais de 

pontuação)
Funções dos elementos articuladores (conjunções, pronomes, advérbios, entre outros); Unidade 4

Uso comunicativo dos tempos presente, pretéritos e futuro; Unidades 1, 3, 6, 7, 8

Funções comunicativas das orações condicionais e concessivas;
Unidades 6, 7 (Os conectores são 

trabalhados e não as orações 

especificamente)

Uso comunicativo dos diversos tempos verbais em gêneros textuais variados; Todas as Unidades

Uso comunicativo de elementos de coesão textual;
Seções "Hablemos de..." e "Como te 

decía" 

 Funções comunicativas do discurso direto e indireto. Unidade 5

As correntes artísticas; Unidade 4, p.64

Os escritores da literatura; panorama das artes: folclore, músicas, danças, festas, comidas, bebidas típicas, pintura, escultura, 

arquitetura, crenças, costumes, tradições, entre outros.
Unidade 2, 4

A televisão como entretenimento (visão crítica). Unidade 5

O lazer

3º ano

A Hispanidade - As literaturas de língua espanhola

Eixo Conhecimento Linguístico

Conteúdos específicos sugeridos

Eixo Cultura, Sociedade e Educação


