
 

COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS  TIJUCA II 
 EQUIPE DE INGLÊS 

 CONTEÚDOS DA 3ª CERTIFICAÇÃO 2019 

ANOS/SÉRIES ENSINO FUNDAMENTAL 

6º ANO 

UNIDADES DO LIVRO: Units 1 até a 8.       

VOCABULÁRIO & GRAMÁTICA:   
● Linguagem de sala de aula, saudações, material escolar, profissões, cores, 

números ordinais e cardinais, atividades pessoais, países e nacionalidades, 
matérias escolares, dias da semana, meses do ano, partes da casa, mobília, 
membros da família, animais, vocabulário de horas e outras palavras que 
apareceram durante os exercícios e atividades em sala de aula.  

● Verbo to be, artigos (definido/ indefinido), "there is/are", preposições de lugar e 
de tempo, conectivos (and, but, etc.), palavras de pergunta (what, why, how 
much, how many, how, when, where, whose, etc.), pronomes demonstrativos, 
"'s" genitivo, plural de substantivos, imperativo (com os verbos apresentados 
em sala), can (para indicar habilidade e permissão), pronomes (pessoais e 
possessivos).  

 
TEMAS: Árvore genealógica, anúncios, quadrinhos, cartoons, textos de 
apresentação, quadro de horários e gêneros derivados.  

ESTRATÉGIAS DE LEITURA:  Leitura e compreensão de textos de gêneros 

variados; inferência de significado de palavras pelo contexto; referência pronominal e 
numérica.  

 

7º ANO 

UNIDADES DO LIVRO: Units 1 até 8 

GRAMÁTICA & VOCABULÁRIO: 
● Verb to be, there is/there are, can, imperative, Present Continuous, Present 

Simple, Adverbs of Frequency, Object pronouns, Question Words, Countable 
and Uncountable Nouns, Expressions of Quantity. 

● Action verbs, Clothes, Tourist Attractions, Means of Transportation, Food 

 
TEMAS: Moda (unidade 6), Turismo (Unidade 7), Comida, alimentação saudável 

(Unidade 8) 

 

ESTRATÉGIAS DE LEITURA: Leitura e compreensão de textos de gêneros variados; 
inferência lexical; referência pronominal e numérica. 

8º ANO 

UNIDADES DO LIVRO: Units 1 até 8 

GRAMÁTICA & VOCABULÁRIO:  

. Present Simple - Present Continuous, Will, Comparative and Superlative forms, 
Simple Past (verb to be, regular verbs, irregular verbs). Movie and book genres, 
Occupations, Personality adjectives, Kinds of TV shows, False cognates. 
TEMAS:  What a wonderful world; Looking to the past; The entertainment industry, 

Relationships, Volunteering 

ESTRATÉGIAS DE LEITURA: Leitura e compreensão de textos de gêneros variados; 
inferência lexical; referência pronominal e numérica. 

9º ANO 

 

UNIDADES DO LIVRO:  Units 1 até 8 

GRAMÁTICA: Simple Past, Present Perfect, First Conditional, Second Conditional, 
Passive Voice, Relative Pronouns. 

VOCABULÁRIO: vocabulário estudado ao longo do ano 

TEMAS: Living with differences, Freedom of expression, Having Fun. 

ESTRATÉGIAS DE LEITURA: Leitura e compreensão de textos de gêneros variados; 
inferência lexical; referência pronominal e numérica. 

 

 

 



ANOS/SÉRIES 3ª CERTIFICAÇÃO / 2019 

DISCIPLINA: INGLÊS – ENSINO MÉDIO 

 

ENSNINO MÉDIO 

1ª série 

MATERIAL DIDÁTICO: Units 1 to 6 
 

GRAMÁTICA & VOCABULÁRIO/TEMAS:  

 
● Vocabulário relacionado aos temas das unidades 4,5,6 
● Simple Present & Present Continuous 
● Object pronouns 
● Possessive adjectives 
● Countable & Uncountable Nouns 
● Modal verbs: MUST, SHOULD, HAVE TO 
● Relative Pronouns 

 
 

ESTRATÉGIAS DE LEITURA: 
Reconhecimento dos gêneros textuais; previsão sobre o assunto do texto; 
identificação da fonte e do leitor-alvo; skimming, scanning; inferência lexical; 
palavras transparentes e falsos cognatos; interpretação de elementos não-
verbais; referências pronominais. 
 

 

ENSINO MÉDIO 

2ª série 

UNIDADES DO LIVRO: 1 a 6 
 
TEMAS: mobilidade urbana: saúde e atividade física: meio-ambiente e 
sustentabilidade 

GRAMÁTICA & VOCABULÁRIO:  

● Vocabulário relacionado aos temas das unidades 

● Present Perfect  

● Simple Past + USED TO 

● Conditionals: type 1 and 2 

● Discourse Markers 
 
 
ESTRATÉGIAS DE LEITURA: 
Reconhecimento dos gêneros textuais; previsão sobre o assunto do texto; 

identificação da fonte e do leitor-alvo; skimming, scanning; inferência lexical; 

palavras transparentes e falsos cognatos; interpretação de elementos não-

verbais; referências pronominais. 

 

 


