Plano de Ensino – Inglês
Conteúdo programático
1) Alfabeto – Letras e pronúncia de cada uma
2) Vocabulário: você aprende melhor quando as palavras estão
contextualizadas. Ao longo do aprendizado de todo o conteúdo, busque
aprender pelo menos 5 palavras novas por dia, você não vai assimilar
todas de uma vez, a repetição e o contato diário com novas palavras faz
a diferença então não desista. Eu considero esta a parte mais
importante, pois as estruturas só o contexto será diferente e
consequemente o vocabulário.
*Dentro deste item separe por área, por exemplo: profissões, comidas,
mobília, animais, esportes, partes do corpo etc... Vá expandindo, o
vocabulário é muito importante.
3) Cognatos
4) Falsos cognatos
5)









Saudações
Bom dia
Boa tarde
Boa noite
Forma de despedida formais e informais
Formas de dizer Oi, Olá
Formas de se apresentar
Formas de apresentar alguém
Formas de perguntar como a pessoa está e responder como você está

6) Personal informations
7) Dias da semana, estações do ano e meses em inglês (vocabulário)
8) Meios de transporte em inglês (vocabulário)
9) Money: aprenda sobre o dólar (vocabulário)
10) Nouns and adjectives (Substantivos e adjetivos)
Singular and plural nouns
Regular e irregular nouns
Adjetivos mais usados, em qual ordem aparecem - Pesquisar: ordem
dos adjetivos em inglês
11) Pronouns

12) Subject pronouns
13) Possessive adjectives:



aprender as duas forma de escrever
other possessives: exemplo (noun + of + noun)

14) Demonstrative adjectives: this, that, these, those
15) Numeros em inglês: números ordinais, horas, datas etc...
16) Comparative adjectives
17) A/ NA: indefinite article
Quando usar „a‟ e quando usar „an'. Há exceções?
18) Verbo “To be”
O que é, como usar, quando usar, estrutura em:
- Frases afirmativas
- Frases negativas
- Frases afirmativas
19) Verbos mais usados em inglês (pesquise)
20) Action Verbs
21) Adverbs of frequence
22) Contrações em inglês
23) Prefixos e sufixos
24) Present simple
Frases no presente, estrutura em:
- Frases afirmativas
- Frases negativas
- Frases afirmativas
25) „How many‟ and „how much‟
26) Imperatives
27) Subject and Object pronouns
28) Past Simple
29) Irregular verbs
30) Present Continuous

31) Past Continous
32) Present Perfect
33) Present perfect continous
34) Past perfect
35) For and since
36) Wh- questions: Who, where, what, why, which, when (how*)
37) Who and Whom
38) How long have you (been)…?
39) For and Since
40) How long
41) Have got and have
42) Used to
43) I‟m going to
44) Will and Shall
45) Will and I am going to
46) „Can‟, „could‟ and „be able to‟
47) Could, should and would
48) „Would rather‟ and „Would prefer to‟
49) Must and can‟t
50) May and Might
51) Have to and must
52) If I do… If I didn‟t
53) Wish

54) Passive voice – Past
55) Passive - Present
56) Passive with by
57) Preposition plus gerund
58) Be + Adjective phrase + Gerund
59) Verb + Gerund
60) Be + Adjective + Infinitive
61) Verb + Object + Infinitive
62) Verb + Infinitive
63) Adjective Clauses with „When‟ and „Where‟
64) Adjective Clauses with „Which‟ and „Whose‟
65) Adjective Clauses with „Which‟ and „Whose‟
66) Must for deductions
67) Two-word verbs
68) More / Less / Fewer + Noun
69) Time expressions
70) Preposition of location: In, On, Under, Next to, Between
71) Preposition of localization: in front of, in corner of, in the middle of, in the
back of, on the left side of, on the right side of
72) Preposition of direction
73) All of, many of, some of, a couple of, one of, none of
74) Word stress (acentuação tônica das palavras)
75) Do x make
76) For x to

