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6º ANO
CONTEÚDO ONDE ENCONTRO

Localização de informações explícitas através de estratégias de leitura ampla/geral do texto 
(skimming) e detalhada (scanning), identificando palavras cognatas e palavras-chave (No título, 
subtítulo, no texto geral).

Aula Paraná 2020 número 11. 
Disponível em: https://youtu.be/sCa_8DtRfF4

Inferência do sentido de uma palavra ou expressão através do contexto do parágrafo e texto 
geral, utilizando o conhecimento prévio sobre o assunto estudado.

Aula Paraná 2020 - número 14. 
Disponível em: https://youtu.be/-u00JVj5SJc

Leitura geral/detalhada de Gêneros textuais: propaganda, quadrinhos, gráficos, fotos, tirinhas, 
infográficos, etc., realizando a identificação e interpretação de sinais gráficos/visuais e 
características composicionais dos textos.

Aula Paraná 2020 - número 14. 
Disponível em: https://youtu.be/-u00JVj5SJc

Identificação/inferência da finalidade do texto, por meio do contexto de produção do texto e 
suas características composicionais.

Aula Paraná 2020 números 15 e 17. 
Disponível em: https://youtu.be/d2sZJGzAVWM 
e https://youtu.be/LQkTm5cZFIg

Identificação das partes do textos e estabelecimento das relações entre as partes, por meio 
de repetições e/ou substituições, utilizando a estratégia de leitura detalhada e identificando 
os substantivos, pronomes, frases repetidas e/ou substituídas que estabelecem as relações de 
continuidade, coerência e coesão do texto.

Aula Paraná 2020 - número 14. 
Disponível em: https://youtu.be/-u00JVj5SJc

Conhecimento dos gêneros (elementos composicionais do texto): tirinha, charge, HQ, 
propagandas, memes, poemas/ rimas, etc., para identificação dos elementos com efeitos de 
ironia ou humor.

Aula Paraná 2020 - número 14. 
Disponível em: https://youtu.be/-u00JVj5SJc

Identificação da pontuação (ponto final, interrogação, exclamação, travessão, etc., 
e outras notações para reconhecer o efeito de sentido no enunciado.

Aula Paraná 2020 - número 14. 
Disponível em: https://youtu.be/-u00JVj5SJc
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7º ANO
CONTEÚDO ONDE ENCONTRO

Localização de informações explícitas através de estratégias de leitura ampla/geral do texto 

(skimming) e detalhada (scanning), identificando palavras cognatas e palavras-chave

(No título, subtítulo, no texto geral). Inferência de informação implícita no texto, utilizando 

o conhecimento prévio e interpretando palavras e/ou frases subentendo e deduzindo o 

sentido e significado de informações contidas no texto.

Aulas Paraná 2020 - número 2 e 5 

Disponíveis em: 

https://youtu.be/UmZyajLAqC4 e 

https://youtu.be/GYH08wqe_IE

Intertextualidade; contexto de produção textual (Autor, lugar, contexto social, quando 

o texto foi escrito, para quem escreve, onde está sendo veiculado); a intencionalidade; 

objetivo; finalidade e a leitura detalhada de um texto, substantivos, pronomes, frases 

repetidas e/ou substituídas que estabelecem as relações de coerência e coesão.

Aulas Paraná 2020 - números 17 e 19 

Disponíveis em: 

https://youtu.be/S6v9C8xd1H0 e 

https://youtu.be/5nwhul_SgUw

Leitura geral/detalhada de Gêneros textuais: propaganda, quadrinhos, gráficos, fotos, 

tirinhas, infográficos, etc., realizando a identificação e interpretação de sinais gráficos/visuais 

e características composicionais dos textos.

Aulas Paraná 2020 - números 08 e 13 

Disponíveis em: 

https://youtu.be/R4NOpkWOMVw e 

https://youtu.be/xDHhomXjn78

Identificação do tema de um texto através das estratégias de leitura ampla (skimming) e 

contexto de produção (Título, subtítulo, autor, leitor, local, finalidade, objetivo; linguagem 

verbo-visual/imagens); leitura detalhada (scanning), por meio de palavras-chave e cognatas.

Aula Paraná 2020 - número 16

Disponíveis em: 

https://youtu.be/u-TCxuT7FC0

Pontuação: ponto final, interrogação, exclamação, travessão, etc.,

e efeito de sentido no enunciado.

Exercício 2 do livro didático 

Way to English - Unidade 6 - página 122.
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8º ANO
CONTEÚDO ONDE ENCONTRO

Partes do textos e relações entre as partes, por meio de repetições e/ou 

substituições, estratégia de leitura detalhada, identificando os substantivos, 

pronomes, frases repetidas e/ou substituídas que estabelecem as relações de 

continuidade, coerência e coesão do texto.

Exercícios 3, 4, 5 e 6 do livro didático 

“Way to English” - página 102 - Unidade 5.“

Palavra ou expressão através do contexto do parágrafo e texto geral, utilizando o 

conhecimento prévio sobre o assunto estudado.

Aulas Paraná 2020 - número 1 e 2. 

Disponíveis em: 

https://youtu.be/BvzgOqkqGhA e 

https://youtu.be/j-f8jV6qMCM

Propaganda, quadrinhos, gráficos, fotos, tirinhas, infográficos, sinais gráficos/

visuais e características composicionais dos textos.

Aulas Paraná 2020 - números 8 e 9 

Disponíveis em: https://youtu.be/KpSait-lqJ8 e 

https://youtu.be/pHWjQ8FKsSU

Identificação do tema de um texto através das estratégias de leitura ampla e 

contexto de produção (Título, subtítulo, autor, leitor, local, finalidade, objetivo; 

linguagem verbo-visual/imagens); leitura detalhada, por meio de palavras-chave 

e cognatas.

Aula Paraná 2020 - número 2 

Disponível em: https://youtu.be/j-f8jV6qMCM

Intertextualidade; comparação de textos com o mesmo tema, em diferentes 

gêneros textuais, seus contextos de produção, observando as condições de 

produção do texto, como o autor, lugar, contexto social, quando o texto foi escrito, 

para quem escreve, onde está sendo veiculado); a intencionalidade; objetivo; 

finalidade.

Aulas Paraná 2020 - números 2 e 10 

Disponíveis em: https://youtu.be/j-f8jV6qMCM e

https://youtu.be/bh9s4MNcjt4



4CADERNO DE APOIO PROVA PARANÁ - INGLÊS - ENSINO FUNDAMENTAL - 2ª EDIÇÃO - 2020

9º ANO
CONTEÚDO ONDE ENCONTRO

Partes do textos e relações entre as partes, por meio de repetições e/ou substituições, 

estratégia de leitura detalhada, identificando os substantivos, pronomes, frases 

repetidas e/ou substituídas que estabelecem as relações de continuidade, coerência e 

coesão do texto.

Aula Paraná 2020 - número 8 

Disponível em: https://youtu.be/G8bahAGjhTU

Informação implícita no texto, utilizando o conhecimento prévio e interpretando 

palavras e/ou frases, sentido e significado de informações contidas no texto.

Aulas Paraná 2020 - números 10 e 15 

Disponíveis em: https://youtu.be/GsYGFTdl3lI e 

https://youtu.be/3WeDQAzqSOU

Propaganda, quadrinhos, gráficos, fotos, tirinhas, infográficos, sinais gráficos/visuais 

e características composicionais dos textos.

Aulas Paraná 2020 - números 12 e 16 

Disponíveis em: 

https://youtu.be/NfgPCzXQ9qQ e 

https://youtu.be/hlwgY58Gpe8

Identificação do tema de um texto através das estratégias de leitura ampla e contexto 

de produção (Título, subtítulo, autor, leitor, local, finalidade, objetivo; linguagem verbo-

visual/imagens); leitura detalhada, por meio de palavras-chave e cognatas.

Aula Paraná 2020 - número 4 

Disponível em: https://youtu.be/YpF291ui0d8


