
INGLÊS – ROTEIRO DE 
ESTUDOS  

ENSINO FUNDAMENTAL 

UNIDADE NESTA UNIDADE VOCÊ VAI: 
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I KNOW THIS WORD 
EU CONHEÇO ESSA 
PALAVRA! 

Conhecer a origem da língua inglesa e as culturas que 
influenciaram na sua formação 
 
Saber em quais países ela é a primeira língua, em quais 
ela é língua oficial e em quais ela é utilizada extra-
oficialmente 
 
Usar o verbo to be para perguntar e responder sobre 
origem de uma pessoa (De onde ela é) 
 
Praticar o presente simples para dar informações 
pessoais ou sobre pessoas conhecidas 
 
Praticar o presente contínuo para falar sobre atos em 
andamento, ações que estão acontecendo no momento 
presente 
 
Aprender o presente perfeito para indicar ações que 
aconteceram num passado não identificado 
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FIRST DAY AT WORK 
PRIMEIRO DIA NO TRABALHO 

Aprender sobre a presença inglesa no Brasil, o que ela 
trouxe de benefícios, aspectos que perduram no tempo, 
palavras que até hoje utilizamos em nosso dia-a-dia 
 
Conhecer palavras de origem inglesa que são bem 
parecidas com palavras da língua portuguesa, e que por 
isso são fáceis de aprender e memorizar 
 
Distinguir semelhanças e diferenças entre o português e 
o inglês, dentre as muitas palavras que as pessoas 
usam tanto no mundo do trabalho quando diariamente 
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WORK AND SCHOOL 
TRABALHO E ESCOLA 
 

Analisar os tipos de mídia: rádio, televisão, jornais, 
internet, saber suas particularidades e alguns dados 
interessantes da história de cada um 
 
Ler artigos jornalísticos e identificar seus elementos 
como manchetes, lead e texto, aprendendo o conteúdo 
e a ordem de cada um, como sua função no texto 
jornalístico 
 
Informar-se sobre carreiras ligadas à mídia, algumas 
antigas, outras mais recentes, mas todas com uma 
poderosa influência sobre o que as pessoas pensam e 
dizem 
 
Praticar frases com o passado simples, regular e 
irregular para ações no passado, atos que aconteceram 
num tempo anterior ao atual  
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HOUSING AND HOUSEWORK 
MORADIA E TRABALHO 
DOMÉSTICO 

Conhecer a história e as origens da propaganda, a 
função do texto de propaganda na disseminação de 
ideias e comportamentos, assim como curiosidades 
sobre cada um 
 
 
Estudar a biografia de Edward Bernays e sua 
importância no mundo da propaganda, com um exemplo 
do papel que ele desempenhou para fazer com que as 
pessoas consumissem mais e sem culpa 
 
 
Usar o futuro simples para ações que vão acontecer, 
atos que se localizam no momento futuro com relação 
ao tempou atual 
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SPORT AND WORK 
ESPORTE E TRABALHO 

Aprender o nome das modalidades esportivas, tanto as 
mais conhecidas como outras que não são tão comuns 
no Brasil mas são populares em outros países 
 
 
Saber sobre os tipos de esporte, quer sejam os 
praticados individualmente, quer os coletivos, e os 
artigos esportivos pertinentes a alguns deles 
 
 
Informar-se sobre os aspectos sociais do esporte, e a 
influência que ele exerce na vida das pessoas, quer 
seja lazer, quer seja financeiramente 
 
 
Identificar profissões relacionadas aos esportes e saber 
quais são suas características e especificidades 
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CULTURE AND 
ENTERTAINMENT 
CULTURA E 
ENTRETENIMENTO 

Saber sobre cultura e entretenimento, quais os locais de 
cultura mais comuns e preferidos pela maioria das 
pessoas, assim como saber o que se pode ou não se 
pode fazer nesses locais 
 
 
Conhecer a teoria do capital cultural, o que significa 
essa expressão e o que ela envolve, assim como sua 
importância 
 
 
Identificar locais de cultura e lazer através de fotos e 
descrições 
 
 
Formar frases com o verbo CAN para demonstrar 
habilidades, relacionando esse modal com es esportes 
e as suas características 
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MY WORLD, MY 
NEIGHBORHOOD 
MEU MUNDO, MEU BAIRRO 

Informar-se sobre a globalização, o que ela é, sua 
importância para o nosso país e para o mundo, como 
ela vem mudando a vida de todos, seus desafios e 
possibilidades 
 
 
 
Saber aspectos da imigração, através de histórias reais 
com forte impacto na história dos países 
 
 
Conhecer as instituições globais e sua responsabilidade 
no que diz respeito ao trabalho, agricultura, direitos 
humanos e alimentação 
 
 
 
Usar os auxiliares DO e DOES para formar frases 
interrogativas e negativas, entendendo seu uso e sua 
função na frase, assim como a diferença de uso entre 
um e outro 
 
 
Saber sobre os estabelecimentos públicos frequentado 
por muitas pessoas, e estabelecimentos públicos 
comerciais e seus problemas mais notórios 
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PROFESSIONAL PROFILE 
PERFIL PROFISSIONAL 

Elaborar um currículo e uma carta de apresentação, 
tendo antes aprendido o vocabulário mais comum a um 
currículo, sua estrutura, os tópicos importantes, a 
apresentação adequada, bem como o que não se deve 
dizer num currículo profissional 
 
 
Saber sobre a importância das redes sociais e como 
elas afetam nossa imagem para o bem e para o mal, 
ajudando ou impedindo alguém de avançar 
profissionalmente devido às publicações em suas redes 
 
 
Receber dicas de entrevista de emprego, com o auxílio 
do vocabulário comum a uma entrevista, a postura do 
candidato, as perguntas mais feitas, o que dizer e como 
se apresentar no dia da entrevista 
 
 
Conhecer a teoria das inteligências múltiplas, a 
revolução que elas causaram no mundo,o que são, 
como se manifestam, qual a relevância das inteligências 
para o mercado de trabalho e as profissões que 
dependem delas, e se desenvolvem a partir delas 
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FOOD 
ALIMENTAÇÃO 

Aprender sobre a importância da alimentação e os 
problemas decorrentes da má alimentação, já que 
somos o que comemos e como comemos, estudar os 
tipos de alimentos, sua classificação e seu potencial em 
termos de benefícios 
 
Informar-se sobre cuidados na preparação dos 
alimentos na questão da higiene das mãos e dos 
alimentos, bem como de sua conservação apropriada 
 
Aprender sobre as três refeições e seus principais 
alimentos, estabelecendo quais são os alimentos mais 
tradicionalmente atribuídos a cada uma delas, bem 
como os alimentos típicos de brasileiros e americanos 
no café da manhã, almoço e jantar 
 
Praticar os advérbios de frequência para indicar hábitos, 
aprendendo sua grafia e sua localização adequada na 
frase, examinando exemplos, adaptando e criando 
frases próprias com advérbios 
 
Identificar alimentos para uma alimentação saudável, 
quais são, seus nomes e suas propriedades 
 
Informar-se sobre as profissões do setor alimentício, 
que atualmente conta com uma infinidade de 
possibilidades no que diz respeito às novas profissões 
do ramo da alimentação, quer seja em restaurantes 
como nos chamados food trucks 
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STRUGGLES IN THE WORLD 
OF WORK 
LUTAS NO MUNDO DO 
TRABALHO 

Aprender sobre o trabalho pelo viés de quem sofre com 
as injustiças do mundo do trabalho, como os 
profissionais em trabalho sazonal, pessoas que só 
encontram emprego em épocas específicas do 
comércio, e inclusive pessoas que são escravizadas por 
ofertas de emprego enganosas, que levam o 
trabalhador a ficar preso a um empregador 
 
Estudar aspectos da escravidão, desde seu ponto de 
vista na história até os dias de hoje 
 
Identificar a luta por liberdade contra o trabalho escravo 
e seus representantes mais famosos, com o exemplo de 
suas histórias de vida, que inspiram pessoas dentro e 
fora de nosso país 
 
Estudar as revoluções mundiais, suas origens, e o que 
elas trouxeram ao mundo em forma de contribuição 
para as lutas dos trabalhadores por dignidade, salário e 
condições de trabalho 
 



Revisar os tempos verbais passado, particípio passado 
e futuro e seus usos adequados, suas formas 
afirmativa, negativa e interrogativa, praticando através 
de exemplos e desenvolvendo as habilidades de 
identificar o tempo verbal das frases em exercícios 
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WORK SAFETY 
SEGURANÇA DO TRABALHO 

Aprender sobre a segurança no trabalho, sua história, 
sua importância e seus desenvolvimentos ao redor do 
mundo 
 
Identificar equipamentos de proteção individual, 
ampliando o vocabulário e utilizando as palavras em 
frases inseridas em contextos 
 
Conhecer as lesões e sua prevenção, ampliando o 
vocabulário e entendendo o porquê das lesões 
ocorrerem, formas de se evitar lesões, e a utilização dos 
equipamentos de segurança que podem prevenir 
problemas de saúde laboral 
 
Saber sobre os comitês de segurança, sua história e 
sua importância para a segurança dos trabalhadores 
 
Revisar o presente simples e sua conjugação, nas 
formas afirmativa, negativa e interrogativa, com 
exemplos e exercícios para a utilização adequada do 
presente simples em frases em inglês 
 
Aprender a usar adjetivos possessivos para identificar 
posse, ampliando o vocabulário com exemplos e 
exercícios para a utilização adequada dos adjetivos 
possessivos em frases da língua inglesa 
 
Revisar o passado simples e seus usos, suas formas 
afirmativa, negativa e interrogativa, praticando para fixar 
o uso correto deste tempo verbal 
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COMMON WORK ISSUES 
QUESTÕES COMUNS NO 
TRABALHO 

Aprender sobre a divisão do trabalho, algumas formas 
injustas de divisão do trabalho, de onde elas surgiram e 
o que pode ser feito sobre essa questão 
 
Identificar problemas comuns em locais de trabalho que 
o tornam inadequado à atividade laboral e são 
causadores de doenças e incômodos ao trabalhador, e 
o que pode ser feito a respeito desse problema bem 
recorrente 
 
Diferenciar entre trabalho precário e o digno, nomeando 
cada tipo de trabalho inadequado e procurando alertar o 
trabalhador para a não conformidade com esse tipo de 
condição 
 



Aprender a forma negativa do presente simples, em sua 
forma regular e abreviada, as diferenças entre a 
negativa na língua inglesa e na língua portuguesa, 
prática através de exemplos e exercícios de fixação 
para o aprendizado 
 
Identificar e diferenciar o assédio sexual, moral, 
discriminação e atribuição inadequada de tarefas, 
sabendo distinguir entre eles, identificando os locais 
onde ocorrem, as vítimas mais prováveis e a 
conscientização cada vez mais crescente a respeito 
desse problema 
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LIFE NARRATIVES 
NARRATIVAS DE VIDA 

Estudar as biografias de João Cândido, Margarida Maria 
e Chico Mendes, saber que papel desempenharam na 
luta dos trabalhadores de ambos os sexos pela 
dignidade no trabalho, através do exemplo que eles 
deixaram aos brasileiros, e sua repercussão no mundo 
 
 
Aprender a humanização do mundo do trabalho, a 
possibilidade dela ser efetivada, como pode ser 
conseguida, formas de mobilização e exemplos de 
personalidades que lutaram e lutam por mais dignidade 
ao trabalhador 
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THE INTERNET AND THE 
WORLD OF WORK 
A INTERNET E O MUNDO DO 
TRABALHO 

Aprender sobre a internet e suas origens e suas 
influências no mundo do trabalho, onde surgiu a internet 
e com que propósito para o qual era destinada, sua 
evolução através das décadas e as formas de utilização 
atuais da internet, em suas múltiplas utilidades para os 
cidadãos não apenas restritos a um grupo de pessoas, 
mas a todo mundo 
 
 
Informar-se sobre Educação a Distância, sua história, 
sua evolução através dos anos e dos governos, suas 
propostas de então e as de agora, e os benefícios e 
desafios que essa forma de educação enfrentou e vem 
enfrentando, até chegar ao ensino de hoje, beneficiando 
milhares de adultos trabalhadores a alcançarem sua 
graduação e, com ela a possibilidade  de uma vida 
melhor 
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Identificar as profissões do futuro, quais são, para que 
objetivos estão orientadas, que vantagens trazem ao 
trabalhador e quais campos de trabalho o surgimento 
dessas novas atividades abre para os trabalhadores, 
trazendo, com elas desafios para todos que vivem no 
mundo atual, com seus constantes problemas e 
mudanças de rumo, adequando-se às novas 
descobertas tecnológicas 



 
PROFESSIONS OF THE 
FUTURE 
PROFISSÕES DO FUTURO 

  
Inteirar-se sobre as mudanças no mundo do trabalho, 
quais são elas, quem elas atingem, as vantagens e 
desvantagens que elas trazem a todos indistintamente, 
mas em especial aos trabalhadores 
 
Aprender a usar os modais CAN, SHOULD, COULD e 
OUGHT TO para identificar habilidades, deveres e 
probabilidades, entendendo o que significa cada um 
deles, como são empregados nas frases, como o 
significado da frase pode mudar com a troca dos 
modais, aprender também sua conjugação, formas 
afirmativa, negativa e interrogativa através de exemplos 
e exercícios de fixação 
 
Aprofundar-se sobre os investimentos na área de 
educação aprendendo quais são esses investimentos, a 
que eles se propõem, e como eles influenciam na 
qualidade do ensino e no alcance que podem ter ou não 
sobre todos os trabalhadores, e ainda o que pode ser 
feito para que ele seja mais homogêneo 
 
Saber sobre o projeto Knowledge Cluster, o que é, 
como surgiu e com qual proposta, sua área de alcance 
e os benefícios que ele traz aos estudantes e 
trabalhadores 
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OTHER HORIZONS IN THE 
WORLD OF WORK 
OUTROS HORIZONTES NO 
MUNDO DO TRABALHO 

Aprender sobre o empreendedorismo, entendendo o 
que ele é, como surgiu, a que se destina, como as 
pessoas podem se tornar empreendedoras, quais as 
qualidades de um bom empreendedor e os benefícios 
que o empreendedorismo traz à sociedade e aos 
trabalhadores em geral como forma de crescimento do 
país e de seus habitantes 
 
Inteirar-se sobre as cooperativas, aprendendo o que 
são, um pouco da sua história e evolução, quem são os 
participantes de uma cooperativa, quem pode se tornar 
um membro de uma cooperativa, exemplos de 
instituições desse tipo e exemplos de cooperativa e os 
benefícios que ela pode trazer 
 
Saber sobre o co-working, o que é, onde surgiu, que faz 
geralmente parte desse sistema, quais são as 
vantagens e desvantagens que ele tem, o que as 
pessoas pensam dele, como ele é efetivado e em que 
tipo de ambiente, e a expansão desse sistema de 
trabalho ao redor do mundo 
 
Usar os modais CAN e COULD para indicar 
possibilidade, mostrando os significados desses modais 



na frase e a diferença entre eles, suas formas 
afirmativa, negativa e interrogativa, exemplos de uso 
aplicados ao tema da unidade de estudo e exercícios de 
fixação 

 


