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Ensino Fundamental II – 6º ano 
PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA  Inglês 
PROFESSOR  Andréia dos Prazeres de Menezes 

CARGA HORÁRIA TURMA ANO LETIVO 2017 
TOTAL SEMANAL 

    
EMENTA 

Compreensão oral, produção escrita, gramática e formação de vocabulário. 

 OBJETIVO 
GERAL 

Viver e experimentar mudanças, fazer o aluno refletir sobre temas polêmicos e atuais. Aprender um novo idioma e ampliar o contato com o mundo.  

ESPECÍFICOS 
1. Desenvolver a leitura; 
2. Desenvolver e expressão oral; 
3. Ampliar o vocabulário e relacionar a compreensão oral e escrita. 

 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1º Trimestre 

1. Greetings and introductions, Conuntries and Nationalities, Family Members. 

2. Verb to be Part I, The Alphabet, Personal Information, Pronunciation ( Contractions of the verb to be), Verb to be Part II, Contries and Nationalities, Possessive 
adjectives, Genitive case, Demonstrative Pronouns. 
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2º Trimestre 

1. School Subjectives and School Supplies, Places in the city and their localization, Pet and animal care; 

2. There to be, Indefinitive articles, Prepositions of place, Numbers 0 to 20, School  Suppies, School Subjects, Pronunciation a, na, There to be, Prepositions of place, 
Places in the city, Numbers 21 to 100, Definite Article, Verbs : ( to have/to like), Plural Nouns. 

3º Trimestre 

1. Eating Habits, Sports; 

2. Imperative , Some/ Any, Verbs( to like, to love and to prefer) , Colors , Fruits and Vegetables, Can ( ability/ permission), ;Verb: ( To play/ Simple presente, affirmative 
form), Sports and safety equipament . 

 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas com a possibilidade de utilização de equipamentos multimídia, tipo datashow, e audiovisual; trabalhos dissertativos individuais. 

  AVALIAÇÃO 
      

Dos Princípios da Avaliação do Rendimento Acadêmico 

a) A avaliação do aproveitamento é concebida como parte essencial e integrante do processo de ensino e aprendizagem e envolve procedimentos sistemáticos e 
cumulativos de apuração do desempenho manifestado pelo aluno em relação a conhecimentos, habilidades e competências exigidas para a intervenção na 
realidade, para o exercício profissional e científico e para a educação continuada. 

b) A avaliação do aproveitamento deve observar os seguintes princípios: 
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-Contextualização da avaliação; 

-Avaliação como instrumento da aprendizagem;  

-Ênfase à dimensão formativa do processo de avaliação; 

-Identificação e verificação de habilidades e competências adquiridas/desenvolvidas no âmbito dos componentes curriculares; 

Dos Tipos de Avaliação do Rendimento Acadêmico 

a) AV I – Nota 1 – avaliação individual escrita e/ou prática observada a natureza da componente curricular, referente ao conteúdo programático cumulativo, 
prevista em calendário específico. Pontuação máxima de 10,00 

b) AV II – Nota 2 – avaliação individual escrita e/ou prática observada a natureza da componente curricular, referente ao conteúdo programático cumulativo, 
prevista em calendário específico. Pontuação máxima de 10,00 

c ) N3 – Nota 3 – obtida por meio de verificação do rendimento do aluno durante o projetos aplicados durante o trimestre trimestral.  

Das Oportunidades de Recuperação da Aprendizagem 

A recuperação de aprendizagem é processual e se dará ao final de cada trimestre, recuperação trimestral ou recuperação final após o encerramento do ano 
letivo, sendo realizada por meio de prova de recuperação ou  OAt - Outras Atividades e outros meios que o professor definir em seu planejamento. 

Da Pontuação e Critérios para Apuração da Avaliação do Rendimento Acadêmico 

a) As N1 e N2 – Verificações de Aprendizagem serão em número de duas no por trimestre, em cada componente curricular e com as seguintes pontuações: 

-N1 = 10 pontos 

-N2 = 10 pontos 
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b) N3 - Projeto Trimestral + Atividades - Pontuação máxima de 10,00. Caso o trimestre tenha mais de um projeto ou mais de uma atividade especifica de cada 
disciplina, serão somados e terão a mesma pontuação máxima, totalizando 10,00. 

c) A apuração dos resultados da avaliação da aprendizagem é assim processada: 

-NT – Nota Trimestral – resultado obtido pela média aritmética simples entre os resultados das Ns (N1, N2 e N3). O aproveitamento mínimo exigido é de 
6,00. 

-As médias dos alunos serão calculadas de forma automática pelo Sistema Acadêmico, permitindo-se arredondamento para cima nos casos de até 0,25 
décimos.  

  BIBLIOGRAFIA  

 
Martinez, Vicente. Aga, Gisele .Time to Share Jornadas Englis: Inglês, volume8,  Editora Saraiva. 

 

 

 

_________________________  

Docente 

_________________________  

Coordenação 
 

 

tel:%2861%29%203035-9500

