CONTEÚDOS DO 3º
BIMESTRE
Repertório lexical em Língua
Inglesa
A escola
• Denominação de objetos
(caneta, lápis, mochila) e móveis
escolares (carteira, cadeira,
lousa)
• Denominação dos espaços da
escola (sala dos professores,
sala de aula, biblioteca) e dos
profissionais que nela atuam
(inspetor, secretária, diretor,
professor)
• Preposições de lugar
Textos para leitura e escrita
• Descrições de espaços
escolares, de plantas baixas
Produção
• Cartaz com ilustrações e
legendas: proposta de
reorganização do espaço

CONTEÚDOS E HABILIDADES DO 3º E 4º BIMESTRE
INGLÊS
6º ANO
HABILIDADES DO 3º BIMESTRE
CONTEÚDOS DO 4º BIMESTRE
Espera-se que ao completar este
bimestre os alunos desenvolvam
as seguintes habilidades:
• Ler, compreender, analisar e
interpretar: emails, planta baixa,
piadas, adivinhas e diálogos,
inferindo seus traços
característicos, bem como suas
finalidades e usos sociais
• Organizar grupos de palavras em
categorias
• Reconhecer o significado de
preposições que descrevem a
localização dos objetos no
espaço e de adjetivos que
qualificam diferentes substantivos
• Identificar o uso de preposições
de lugar
• Produzir textos descritivos sobre
o tema em estudo

Repertório lexical em Língua
Inglesa
Moradias
• Denominação de diferentes tipos de
moradia
• Relação entre ilustração e
descrição de diferentes tipos de
moradia
• Denominação de espaços de uma
casa e dos itens de mobília mais
comuns
• Adjetivos usados para descrever
casas e seus espaços
• Preposições de lugar
Textos para leitura e escrita
• Depoimentos contendo descrições
de diferentes moradias, plantas
baixas de
empreendimentos imobiliários
Produção
• Planta baixa de uma casa contendo
itens de mobília, com os cômodos e
móveis
identificados

HABILIDADES DO 4º BIMESTRE
Espera-se que ao completar este
bimestre os alunos desenvolvam as
seguintes habilidades:
• Ler, compreender, analisar e
interpretar: planta baixa, depoimentos,
piadas, adivinhas e
diálogos, inferindo seus traços
característicos, bem como suas
finalidades e usos sociais
• Relacionar informações em textos
• Organizar grupos de palavras em
categorias
• Reconhecer o significado de
preposições que descrevem a
localização dos objetos no
espaço e de adjetivos que qualificam
diferentes substantivos
• Identificar o uso de adjetivos em um
texto descritivo
• Relacionar palavras por sinonímia e
antonímia
• Produzir textos descritivos sobre o
tema em estudo

