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Popularmente, é comum ouvirmos o uso dos 
termos “básico”, “intermediário” e “avançado” 
para descrever a capacidade de demonstração 
de conhecimento e a habilidade de uso de uma 
língua adicional em situações comunicativas. 
Mas o que significa ser usuário/a “básico/a” 
de um idioma? O que diferencia alguém 
em nível “básico” de outra pessoa em 
nível “intermediário”? A resposta a esses 
questionamentos pode variar muito de acordo 
com o contexto de ensino ou de aprendizagem, 
e até mesmo das expectativas e dos objetivos 
em relação ao uso dessa língua . 

Nesse sentido, o primeiro propósito deste Guia 
de Proficiência em língua inglesa, construído 
no contexto do Programa Skills for Prosperity, 
é definir o que se entende por proficiência 

linguística, mostrando o quanto a ideia de 
proficiência se afasta de uma concepção 
única e fixa sobre o uso da língua e sua 
aprendizagem. Paralelamente, ao falar em 
níveis de proficiência é importante que sejam 
adotados padrões de referência reconhecidos 
no campo das pesquisas em ensino- 
-aprendizagem de línguas que sejam claros 
e transparentes o suficiente para que haja 
compreensão por parte de seus potenciais 
leitores e usuários/as. Por essa razão, faz- 
-se necessária a adoção de um referencial 
compatível e aplicável a diferentes contextos. 
O referencial adotado neste Guia, que será 
aprofundado em capítulos posteriores, foi o 
Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR), em português, Quadro 
Europeu Comum de Referência para Línguas.

Apresentação
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Outro objetivo deste Guia é apresentar as 
expectativas linguístico-discursivas para 
docentes e estudantes dos anos finais do 
Ensino Fundamental. A compreensão sobre 
as expectativas linguístico-discursivas para 
estudantes almeja trazer maior clareza 
sobre os níveis de proficiência possíveis 
de serem alcançados ao final do Ensino 
Fundamental. Já as expectativas linguístico-
discursivas para docentes podem, por um 
lado, informar e guiar o planejamento de 
iniciativas de formação docente e, por 
outro, estimular os próprios docentes no 
estabelecimento de metas linguísticas para o 
autodesenvolvimento profissional. 

Dessa forma, o Guia poderá servir como insumo 
para o desenvolvimento de outros materiais 
de referência ou até mesmo na tomada de 
decisões relacionadas ao contexto de ensino- 
-aprendizagem de língua inglesa nos anos finais 
do Ensino Fundamental e à formação docente. 
Potenciais usuários/as são profissionais das 
áreas de edição de materiais didáticos, de 

formação de docentes, de gestão escolar 
e de secretarias estaduais ou municipais de 
educação, bem como docentes, estudantes e 
famílias de estudantes. 

Desejamos boas oportunidades de reflexão 
e aprofundamento!

O Observatório para o Ensino da Língua 
Inglesa é uma plataforma online voltada 
para professores, pesquisadores, 
técnicos e gestores de educação. Reúne 
conteúdos educacionais, jornalísticos, 
dados, estudos e eventos sobre o 
tema, além de disseminar as ações 
desenvolvidas pelo programa Skills for 
Prosperity. A ideia é compartilhar, em um 
espaço único, conhecimento e inspiração 
para fortalecer o ensino, a avaliação e 
a aprendizagem de inglês, com foco nas 
redes públicas do Brasil e com um olhar 
transversal para a equidade social e 
de gênero.

https://www.inglesnasescolas.org/
https://www.inglesnasescolas.org/
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O termo proficiência é com muita frequência 
associado a um conceito absoluto de aptidões 
em uma língua adicional1, dividindo usuários/
as de uma língua em proficientes e não 
proficientes. Essa classificação objetiva e 
binária implica a ideia de proficiência como 
um conceito fixo que relaciona aprendizes 
da língua a modelos nem sempre alcançáveis 
de falantes nativos/as e, por essa razão, 
deslocada do conceito de proficiência em 

1.   Na concepção de Schlatter e Garcez (2012), uma língua 
adicional é entendida como acréscimo ao repertório 
linguístico que aprendizes já possuem, dissociada de 
territórios específicos e utilizada para comunicação 
transnacional, tornando-se parte integrante e necessária 
para o exercício da cidadania contemporânea. 

seu sentido técnico. Assim, neste Guia, em 
consonância com Scaramucci (2000), é 
adotado o conceito de proficiência em seu 
sentido técnico, em que os/as aprendizes são 
considerados/as em escalas de proficiência 
representativas do que são capazes de realizar 
com a linguagem. Ou seja, essa concepção 
atenta à especificidade das diversas situações 
comunicativas e dos diferentes propósitos de 
uso da língua.

O conceito de proficiência 
e a adoção do CEFR 
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Quadro 1: Proficiência em sentido técnico e não técnico.2

Assim, neste Guia, ao falar de proficiência para 
estudantes e docentes estamos nos referindo 
à capacidade de uso da língua em situações 
comunicativas específicas. Em níveis mais 
básicos, essas situações englobam propósitos 
comunicativos mais restritos, relacionados a 
contextos, em geral, cotidianos e familiares. 
Progressivamente, os contextos de uso 
da língua ampliam-se, como será possível 
observar mais adiante, no quadro 4.

2.  O quadro foi elaborado com base em Scaramucci (2000).

Com um conceito de proficiência, faz-se 
necessária a adoção de uma escala de 
proficiência linguística reconhecida, que 
possa fornecer insumos sobre o que um/uma 
aprendiz precisa aprender para ser capaz de 
utilizar a língua para comunicar-se e quais 
competências precisa desenvolver para usá-la 
de forma eficiente. Nesse âmbito, percebe- 
-se na bibliografia mundialmente disponível um 
movimento importante para estabelecer níveis 
que possam servir como padrão de referência 
em diferentes contextos. Entre os referenciais 
disponíveis, no contexto do Programa Skills 
for Prosperity, optou-se, como já dito, pelo 

Proficiência em sentido não técnico Proficiência em sentido técnico

Conceito absoluto Conceito relativo

Proficiência baseada no modelo de  

falante nativo/a

Proficiência baseada na especificidade da 

situação de uso da língua

“A pessoa é proficiente em língua inglesa.” “A pessoa é proficiente em língua inglesa 

para trabalhar no Brasil como guia turístico.”
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Quadro Europeu Comum de Referência para 
Línguas (CEFR)3.

Lançado em 2001, o CEFR é resultado de mais 
de 20 anos de pesquisa e representa um 
marco importante no ensino-aprendizagem de 
línguas adicionais, já que pode ser adaptado 
e usado para vários contextos e aplicado 
a todos os idiomas. O documento integra a 
agenda do Council of Europe (Conselho da 
Europa), organismo mais antigo da Comunidade 
Europeia e que trata de diversas questões de 
direitos humanos e convivência democrática 
naquele continente. Uma dessas questões 
relaciona-se a políticas linguísticas para 
promoção da diversidade linguística. Fruto 
da parceria do Conselho da Europa com o 
European Centre for Modern Languages 
(Centro Europeu de Línguas Modernas), o CEFR, 

3. O Quadro Europeu Comum de Referência (em inglês
Common European Framework of Reference – CEFR) é um
referencial internacionalmente reconhecido e utilizado para
elaboração de matrizes linguísticas, diretrizes curriculares,
exames, livros didáticos etc. Para mais informações, acesse
https://www.coe.int/en/web/common-european-
frameworkreference-languages/home.

embora tenha sido, inicialmente, criado para a 
Comunidade Europeia, foi aos poucos ganhando 
reconhecimento e credibilidade mundial, e 
tem sido adotado por diversos países para 
planejamento de sequências e conteúdos 
programáticos (syllabus), diretrizes curriculares, 
livros didáticos, testes, entre outros.

A estrutura de níveis de proficiência do CEFR 
fornece uma descrição progressiva do uso 
da língua em situações comunicativas em 
seis níveis, A1, A2, B1, B2, C1 e C2, sendo A1 o 
mais básico e o C2 o mais proficiente. Esses 
níveis podem ser divididos em três categorias 
amplas: usuários/as básicos/as (níveis A1 e 
A2); usuários/as independentes (níveis B1 
e B2); e usuários/as proficientes (níveis C1 
e C2), que não pretendem ser absolutos, 
já que representam faixas muito amplas 
de proficiência linguística e não possuem 
limites precisos. Como as cores do arco-íris, 
a proficiência no idioma é, na verdade, um 
contínuo (COUNCIL OF EUROPE, 2018). 

https://www.coe.int/en/web/common-european-frameworkreference-languages/home
https://www.coe.int/en/web/common-european-frameworkreference-languages/home
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Figura 1: Os seis níveis de referência  

do CEFR.4

Para cada um dos níveis, o CEFR apresenta 
descritores da competência linguística 
relacionados às atividades comunicativas de 
recepção, interação, mediação e produção 
(ver quadro 2).  

4.  Imagem reproduzida de COUNCIL OF EUROPE. Common 
European Framework of Reference for Languages: Learning, 
Teaching, Assessment. Companion Volume. 2018. (p. 34).

Como as atividades comunicativas estão 
organizadas no CEFR?

• Atividades comunicativas de produção 

(fala e escrita)

• Atividades comunicativas de recepção 

(leitura, escuta e recepção audiovisual)

• Atividades comunicativas de interação 

(oral, escrita e on-line) 

• Atividades comunicativas de mediação (de 

texto, de conceitos e de comunicação )

 

Quadro 2: Organização das atividades comunicativas no CEFR.

No entanto, considerando o contexto de 
ensino de inglês nas escolas brasileiras 
de Ensino Fundamental (anos finais), foram 
selecionadas para este Guia apenas as 
atividades comunicativas do CEFR que dialogam 
diretamente com os eixos da BNCC para 

C2

C1

B2

B1

A2

A1



12GUIA DE PROFICIÊNCIA

essa etapa de ensino5, assim, a proficiência 
aqui apresentada não terá o propósito de 
abranger o progresso das habilidades de 
estudantes e docentes em todas as atividades 
comunicativas presentes no CEFR, mas, sim, 
dialogar com as demandas da BNCC. 

No quadro 3, há uma breve especificação 
de quais foram as atividades comunicativas 
selecionadas para este Guia de Proficiência e o 
que se entende por cada uma delas. 

5.  Essa seleção alinha-se também ao Escopo e Sequência, 
produzido pelo Instituto Reúna. 

Quais atividades comunicativas do 
CEFR estão contempladas no Guia de 
Proficiência

• Interação oral: a capacidade de 

compreender e produzir textos orais em 

uma situação comunicativa entre dois ou 

mais participantes.

• Compreensão oral (listening): a capacidade 

de compreender textos orais em uma 

situação comunicativa.

• Produção oral (speaking): a capacidade 

de produzir textos orais em uma situação 

comunicativa.

• Leitura (reading): a capacidade de ler, 

compreender e interpretar textos escritos.

• Escrita (writing): a capacidade de produzir 

textos escritos. 

 

Quadro 3: Atividades comunicativas do CEFR contempladas no 

Guia de Proficiência. 
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De forma global, no quadro 4, há uma ilustração 
resumida do que os níveis representam em 
termos de competência linguístico-discursiva. 
Segundo o CEFR, essa representação global 
torna mais fácil a compreensão do sistema 
por usuários/as não especialistas e é capaz 
de fornecer pontos de orientação para 
professores e planejadores de currículo,  
por exemplo. 

Representação global dos níveis do CEFR

Usuário/a 
proficiente

C2 É capaz de compreender, sem esforço, praticamente tudo o que ouve ou lê. É capaz de 

resumir as informações recolhidas em diversas fontes orais e escritas, reconstruindo 

argumentos e fatos de um modo coerente. É capaz de se exprimir espontaneamente, de modo 

fluente e com exatidão, sendo capaz de distinguir pequenas variações de significado em 

situações complexas. 

C1 É capaz de compreender uma grande variedade de textos longos e complexos, reconhecendo 

os seus significados implícitos. É capaz de se expressar de forma fluente e espontânea 

sem precisar recorrer à busca de expressões. É capaz de usar a língua de modo flexível e 

eficaz com fins sociais, acadêmicos e profissionais. É capaz de produzir textos claros, bem 

estruturados e detalhados sobre temas complexos, demonstrando o domínio de mecanismos 

de organização, de conexão e de coesão do discurso.

...
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Usuário/a 
independente

B2 É capaz de compreender as ideias principais em textos complexos sobre assuntos concretos 

e abstratos, incluindo discussões técnicas na sua área de especialização. É capaz de se 

comunicar com falantes nativos com um certo grau de fluência e espontaneidade. É capaz 

de produzir textos claros e detalhados sobre uma grande variedade de assuntos e explicar 

pontos de vista sobre temas da atualidade, expondo vantagens e desvantagens.

B1 É capaz de compreender os pontos principais de textos e interações, quando é utilizada uma 

linguagem clara e quando os assuntos lhe são familiares, como trabalho, escola, lazer etc. É 

capaz de lidar com a maioria das situações comunicativas possíveis de acontecerem ao viajar 

para um local onde se fala a língua-alvo. É capaz de produzir um discurso simples e coerente 

sobre assuntos que lhe são familiares ou de interesse pessoal. É capaz de descrever 

experiências e eventos, sonhos, esperanças e ambições, bem como expor brevemente 

razões e justificações para suas opiniões ou planos.

Usuário/a 
básico/a

A2 É capaz de compreender frases isoladas e expressões frequentes relacionadas com áreas de 

relevância imediata (ex.: informações pessoais e familiares simples, compras, geografia local, 

trabalho). É capaz de se comunicar durante tarefas simples e de rotina, que exigem a troca de 

informações básicas sobre assuntos que lhe são familiares e habituais. É capaz de descrever 

de forma simples aspectos da sua vida, de seu ambiente e assuntos de necessidade imediata.

A1 É capaz de compreender e usar expressões familiares e cotidianas, assim como enunciados 

muito simples, que visam satisfazer necessidades concretas. Pode apresentar-se e apresentar 

outras pessoas e é capaz de fazer perguntas e dar respostas sobre aspectos pessoais, por 

exemplo, o local onde vive, as pessoas que conhece e as coisas que tem. Pode comunicar-se 

de modo simples, se o interlocutor falar lenta e distintamente e se mostrar cooperante.

Quadro 4: Representação global dos níveis do CEFR.6 6.  Disponível em: https://www.coe.int/en/web/common-
european-framework-reference-languages/table-1-cefr-
3.3-common-reference-levels-global-scale. Acesso em: 
27 out. 2020.

about:blank
about:blank
about:blank
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Um ponto de destaque do quadro 4 é a 
abordagem positiva em relação aos níveis de 
proficiência. Entender a proficiência como um 
contínuo, representada em níveis de gradação 
e associada a um propósito linguístico- 
-discursivo, implica ampliar progressivamente 
os contextos comunicativos em que o/a 
aprendiz consegue fazer uso da língua 
inglesa. Nota-se que o quadro não destaca 
negativamente o que aprendizes ainda não 
dominam no idioma em cada um dos níveis.

Além da compreensão sobre os níveis de 
proficiência, é necessário enfatizar que a 
progressão nesses níveis é um processo de 
aprendizagem exclusivo para cada indivíduo e, 
de acordo com o artigo How long does it take 
to learn a foreign language?, da Cambridge 
University Press (2018), esse processo sofre 
influência de uma série de fatores que podem 
ser classificados em dois grupos principais: 
(i) contexto de ensino-aprendizagem e (ii) 
características individuais do/da aprendiz. 
Nos quadros 5 e 6, estão dispostos alguns 

fatores desses dois grupos que influenciam a 
aprendizagem do idioma.

Fatores relacionados ao contexto de 
ensino-aprendizagem

• Contexto de aprendizagem: quantidade 

de input a que aprendizes são expostos, 

número de horas de instrução e de tempo 

semanal dedicado ao estudo, número de 

estudantes por sala etc.

• Metodologia de ensino: diferentes 

metodologias podem impactar os tipos 

e as variedades de materiais de ensino 

utilizados em sala de aula, mas também a 

velocidade e a ênfase em determinados 

itens linguísticos. Além disso, dependendo 

do método adotado pelo/pela docente, a 

ênfase dada à comunicação ou à correção 

também pode sofrer variações. Além da 

metodologia adotada, características 

específicas do/da docente, como

...



16GUIA DE PROFICIÊNCIA

engajamento com os/as estudantes, 

responsividade, habilidade de motivar os/

as aprendizes e de dar feedback,  também 

podem atuar como fatores de impacto.

• Intensidade do programa de ensino: 

pesquisas revelam que programas 

com mais horas semanais, somadas à 

continuidade e ao tempo dedicado ao 

autoestudo, costumam ser mais efetivos.

• Dinâmica do grupo: dinâmicas de sala 

de aula positivas ou negativas são 

capazes de melhorar significativamente 

ou prejudicar as oportunidades de 

aprendizagem da língua, respectivamente.

• Recursos: o uso de recursos e materiais 

instrucionais para o ensino (muito 

determinados pelo acesso à tecnologia e 

à internet) adequados ao ensino e ao nível 

do público-alvo são todos aspectos que 

podem impactar o ritmo de aprendizagem. 

Quadro 5: Fatores relacionados ao contexto de ensino- 

-aprendizagem. 

Fatores relacionados às características 
do/da aprendiz 

• Idade: fatores relacionados à idade de início 

da aprendizagem da língua e às diferenças 

no processo de aprendizagem em diferentes 

idades podem impactar a aprendizagem. 

• Crenças sobre a aprendizagem da língua: 

as crenças do/da aprendiz sobre a 

aprendizagem da língua podem afetar o 

processo de aprendizagem, tanto de forma 

positiva quanto de forma negativa.

• Afeto e emoção: fatores conectados ao 

afeto e à emoção, como ansiedade ao 

aprender uma língua, podem impactar 

a aprendizagem.

• Objetivos de aprendizagem: aprendizes 

com objetivos claros e que conseguem se 

enxergar usando a língua-alvo em situações 

comunicativas fora do ambiente de sala de 

aula têm probabilidade de aprender mais 

rapidamente e de forma mais “fácil”. 

Quadro 6: Fatores relacionados às características do/da  

aprendiz. 
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Dito isso, compreende-se que a aprendizagem 
de uma língua e o tempo necessário para o 
alcance de determinado nível de proficiência 
linguística são afetados por uma série de 
fatores únicos e individuais de cada sujeito 
aprendiz. Assim, embora as expectativas de 
níveis de proficiência tenham como objetivo 
definir o que se espera que aprendizes 
construam ao longo de um ano escolar, é 
importante ressaltar que essa proficiência 
será sempre heterogênea. Ou seja, uma/
um aprendiz será diferente da outra no que 
diz respeito ao ritmo e às necessidades de 
apoio para o alcance de determinado nível 
de proficiência. Além disso, haverá também 
heterogeneidade em relação às habilidades 
linguístico-discursivas que os/as aprendizes 
desenvolverão ao longo dos anos. Alguns terão 
mais facilidade na leitura em língua inglesa, 
outros se sairão melhor na oralidade. Dizer que 
um aprendiz está em determinado nível não 
significa, por exemplo, que ele domina todos 

os objetivos de aprendizagem descritos para o 
ano de ensino. Dessa forma, estar em um nível 
significa que, após ter cursado determinada 
etapa de estudo, há grande probabilidade de ele 
ser capaz de alcançar uma grande porcentagem 
dos objetivos de aprendizagem definidos para 
aquela etapa de ensino e, assim, do nível de 
proficiência definido para ele naquele momento. 

Contudo, ainda que a aprendizagem da língua 
seja heterogênea entre aprendizes, a definição 
de expectativas linguístico-discursivas 
padronizadas para docentes e estudantes 
no contexto brasileiro é bastante valiosa, 
porque poderá orientar o processo de ensino e 
aprendizagem da língua e mesmo de formação 
docente, dotando-lhe de certa objetividade, 
clareza e progressão. Além disso, a adoção 
de métricas internacionais possibilita análises 
comparativas entre o sistema de ensino 
brasileiro e outros sistemas que também 
adotam o CEFR, aumentando as possibilidades 
de comparação e validação de saberes 
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provenientes de sistemas educacionais 
distintos. Também, esses níveis de proficiência 
poderão servir como insumo para referenciais 
subsequentes, como elaboração e análise 
de materiais didáticos; elaboração de 
diferentes instrumentos avaliativos (avaliação 
diagnóstica, formativa e somativa), guiando a 
interpretação e a ação diante dos resultados; 
elaboração de programas de formação 
docente de natureza linguística e pedagógica; 
apoio na elaboração ou revisão de currículos 
que impulsionam a equidade e o salto que 
buscamos alcançar no ensino de língua inglesa 
no país; entre outros. 

Nas próximas seções, são apresentados os 
critérios adotados para a definição dos níveis 
de proficiência para estudantes e os níveis 
definidos para cada ano de ensino, bem como 
os critérios adotados para a definição dos 
níveis para docentes e os respectivos níveis.
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A definição dos níveis de proficiência para 
os anos finais do Ensino Fundamental seguiu 
três critérios: (i) pesquisa de benchmark; 
(ii) alinhamento entre a BNCC e o CEFR; e (iii) 
pesquisa bibliográfica sobre o número médio 
de horas necessário para o alcance de cada 
um dos níveis de proficiência do CEFR.

A pesquisa de benchmark foi realizada 
com o objetivo de coletar lições a serem 
aprendidas com contextos que implementaram 

programas para a melhoria do ensino de inglês 
na educação básica e incluiu estudos de 
programas realizados em Portugal, Colômbia, 
Chile, Índia, Malásia, China e Mongólia. Depois, 
em um segundo momento da pesquisa, 
procurou-se identificar países que possuíam 
expectativas de proficiência para a educação 
básica alinhadas ao CEFR e, nesse momento, 
encontraram-se diversos países da Europa e 
América Latina, conforme o quadro 7. 

Expectativa de proficiência 
para estudantes: critérios 
utilizados e níveis definidos
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País6 Nível esperado ao final do ISCED 27 

Chile A2

Colômbia A2

Portugal B1/B1.1

Dinamarca8 B1 (primeira língua adicional)9

A2 (segunda língua adicional)

França B1 (primeira língua adicional)

A2 (segunda língua adicional)

Chipre A2 (primeira e segunda línguas adicionais)

7.  ISCED é a abreviação de International Standard Classification of Education 
(em português, Classificação Internacional Normalizada da Educação), uma 
classificação dos níveis educativos destinada a permitir a comparação de 
estatísticas e de políticas educativas entres sistemas educativos diferentes. 
De maneira aproximada, o ISCED 1 corresponde aos anos iniciais do Ensino 
Fundamental brasileiro, o ISCED 2, aos anos finais do Ensino Fundamental 
brasileiro e o ISCED 3, ao Ensino Médio.

8.  Os dados dos países europeus estão disponíveis em EUROPEAN COMMISSION/
EACEA/EURYDICE. Key Data on Teaching Languages at School in Europe. Eurydice 
Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017, p. 123. 

9.  Quando aparecem as indicações “primeira língua adicional” e “segunda língua 
adicional”, significa que no país há o ensino de duas línguas adicionais, além da 
língua materna. 
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Áustria A2 (primeira e segunda línguas adicionais)

Polônia A2 (primeira e segunda línguas adicionais)

Suécia B1 (primeira língua adicional)

A2 (segunda língua adicional)

Finlândia A2 (primeira língua adicional)

A1 (segunda língua adicional)

 

Quadro 7: Expectativas de proficiência para a educação bá-

sica alinhadas ao CEFR em países da Europa e América Latina.

Como pode ser observado, a maior parte 
dos países, incluindo aqueles que possuem 
contextos socioeconômicos similares ao 
brasileiro, como a Colômbia e o Chile, têm 
como expectativa de aprendizagem o nível A2 
ao final do Ensino Fundamental. 

Em seguida, realizou-se um profundo estudo da 
BNCC de língua inglesa, de forma a alinhá-la  
aos descritores de proficiência do CEFR. O 
diálogo entre os dois documentos gerou as 

expectativas de aprendizagem ao final de cada 
ano dos anos finais do Ensino Fundamental10, 
conforme pode ser observado no anexo 1. 

Nos quadros do anexo 1, é possível observar 
que, ao longo dos 6º, 7º, 8º e 9º anos, estão 
distribuídos descritores dos níveis A1 e A2 
do CEFR. Observa-se, no entanto, que, no 9º 
ano, há dois descritores do nível B1, o que se 
justifica pelo alinhamento com as expectativas 

10.  O documento Escopo e Sequência apoia a compreensão 
de como as expectativas de aprendizagem progridem ao 
longo dos anos.



22GUIA DE PROFICIÊNCIA

de aprendizagem da BNCC e objetiva trazer uma 
pequena aproximação do/da estudante com o 
nível B1, que será desenvolvido no Ensino Médio. 

O terceiro critério adotado foi uma pesquisa 
bibliográfica sobre a carga horária média 
necessária para ir de um nível de proficiência 
do CEFR a outro. A pesquisa incluiu referências 
da Cambridge University Press11, Cambridge 
Assessment English12, Secretaria de Educação 
Pública do México13 e British Council  

11.  CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. How long does it take to 
learn a foreign language?. 2018. Disponível em: https://www.
cambridge.org/elt/blog/wp-content/uploads/2018/10/How-
long-does-it-take-to-learn-a-foreign-language.pdf. Acesso 
em: 7 out. 2020.

12.  CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH. Guided learning hours. 
How many hours do I need to prepare for my exam? 2020. 
Disponível em: https://support.cambridgeenglish.org/hc/en-
gb/articles/202838506-Guided-learning-hours. Acesso em: 8 
out. 2020.

13.  MEXICO. Secretaría de Educación Pública. Unidad de 
Planeación y Evaluación de Políticas Educativas. Certificaci-
ón Nacional de Nivel de Idioma - Normas correspondientes 
al control escolar, así como a la acreditación y certificaci-
ón de conocimientos y aptitudes en lenguas extranjeras y 
en el español como lengua extranjera, a que se sujetará la 
dirección general de acreditación, incorporación y revali-
dación. 2011. Disponível em: https://www.ceneval.edu.mx/

Portugal14. Os dados não são consensuais. 
Por essa razão, optou-se por uma média, 
considerando, assim, a carga horária 
necessária para a progressão de nível em 
diferentes cenários. Segundo esses estudos, 
a carga horária aproximada para que um 
aprendiz atinja o nível A1 é de 100 horas. 
Salienta-se que o processo para que se 
chegue ao nível A1 é, normalmente, mais rápido 
que o desenvolvimento da competência de 
níveis superiores, mas costuma ser o nível em 
que o/a aprendiz é menos independente e 
necessita de mais instrução e mediação por 
parte do/da docente. Já a carga horária média 
para que o/a aprendiz, ao sair do A1, atinja o 
nível A2 é de 150 horas. 

documents/20182/40670/NormasparalaAcreditacionyCertifi-
caciondelosDocentesdeIngles.pdf/04a85171-f07f-4da0-a3d-
5-9e8e562c28c3. Acesso em: 8 out. 2020.

14.  BRITISH COUNCIL PORTUGAL. Our Levels and the CEFR. 
Disponível em: https://www.britishcouncil.pt/en/our-levels-
and-cefr. Acesso em: 8 out. 2020.
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A1 A2

Carga horária 
média para pro-
gressão de nível 

100 horas 150 horas 

Quadro 8: Carga horária média para o alcance dos níveis 

básicos do CEFR.

Com posse desses dados, foi realizado o 
cálculo da carga horária média por ano de 
ensino. Inicialmente, realizou-se um cálculo 
do número de semanas em um ano de 200 
dias letivos, chegando-se ao montante de 
40 semanas de aula por ano. Depois, com o 
objetivo de realizar um cálculo mais fidedigno 
à realidade escolar, subtraíram-se cinco 
semanas, que, em grande parte dos contextos, 
correspondem às aulas em que há atividades 
extraclasse, como festas juninas, atividades 
avaliativas, projetos interdisciplinares ou 
gincanas, e contemplam contextos nos quais a 
hora-aula equivale a 45 ou 50 minutos, e não a 

uma hora-relógio. De acordo com esse cálculo, 
cada um dos anos escolares teria, na prática, 
cerca de 35 semanas de aula por ano. Para 
o cálculo da carga horária de língua inglesa, 
considerou-se a média de duas aulas por 
semana, chegando-se à carga horária média 
anual de 70 horas de aula de língua inglesa. 

Posteriormente, para identificar o nível de 
proficiência factível para cada ano de ensino, 
as evidências bibliográficas sobre o número 
médio de horas necessário para chegar de 
um nível de proficiência do CEFR a outro foram 
cruzadas com a carga horária anual de aulas de 
língua inglesa, conforme o quadro 9. 
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Quadro 9: Cruzamento da carga horária média para o alcance 

dos níveis básicos do CEFR e da carga horária anual de aulas 

de língua inglesa. 

Observa-se, no quadro 9, que a soma da carga 
horária do 6º e 7º anos alcança uma estimativa 
de 140 horas-aula. Assim, considerando que 100 
horas é a carga horária média para o alcance 
do nível A1, acredita-se ser possível o alcance 
do nível A1 ao final do 7º ano15. Para o alcance 
do nível seguinte, o nível A2, é necessária uma 

15.  Espera-se esse nível de proficiência para as habilidades 
comunicativas trazidas pela BNCC e dispostas no 
Escopo e Sequência.

quantidade maior de horas-aula, cerca de 150 
horas. Já a soma da carga horária do 8º e 9º 
anos alcança o total de 140 horas-aula para o 
estudo da língua inglesa; portanto, acredita-se 
que ao final do 9º ano os/as aprendizes tenham 
condições de alcançar grande parte do nível 
A2. As horas restantes serão completadas no 
Ensino Médio e acredita-se que, nesta etapa de 
ensino, o nível A2 poderá ser alcançado. Dessa 
forma, no Ensino Fundamental, a expectativa de 
proficiência para estudantes é nível A1 e parte 
do nível A2. O nível A1, por demandar menor 
carga horária, pode ser alcançado em duas 
partes, A1.1 e A1.2, a serem trabalhadas no 6º e 
no 7º ano. O nível A2, por sua vez, por demandar 

A1 A2

Carga horária média para o 
alcance do nível de proficiência

100 horas 150 horas 

Ano de ensino 6º ano (EF) 7º ano (EF) 8º ano (EF) 9º ano (EF) 

Carga horária média por ano 
para aulas de língua inglesa

70 horas 70 horas 70 horas 70 horas 

Carga horária total 140 horas 140 horas 
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maior carga horária, foi dividido no Ensino 
Fundamental em duas etapas, A2.1 e A2.2, e, 
posteriormente, no Ensino Médio, ele poderá 
ser concluído16, conforme o quadro 10.

Anos finais do 
Ensino Fundamental

Nível de proficiência 
esperado

6º ano A1.1

7º ano A1.2

8º ano A2.1

9º ano A2.2

 

Quadro 10: Expectativas de proficiência para os anos finais do 

Ensino Fundamental. 

16.   Para os fins deste estudo, considerou-se a carga 
horária média de duas aulas semanais de língua inglesa. 
Nesse cenário, parte do nível A2 precisará ser concluída 
no Ensino Médio. Ressalta-se, no entanto, que nos casos 
em que o sistema educacional local permitir, incentiva-se 
uma ampliação da carga horária de língua inglesa para 3 
horas semanais, o que permitirá ainda mais o alcance e a 
consolidação dos níveis esperados. 

A carga horária média necessária para ir de um 
nível de proficiência do CEFR a outro foi uma 
das formas adotadas para guiar a definição 
das expectativas linguístico-discursivas, mas 
não deve, no entanto, ser interpretada como 
uma “receita de bolo” exata para o alcance de 
um nível de proficiência. É preciso lembrar que 
a aprendizagem do idioma é única. Aprendizes 
possuem características pessoais muito 
particulares que influenciam nos ritmos e 
nas necessidades de aprendizagem de cada 
um. Da mesma forma, fatores inerentes aos 
contextos de ensino-aprendizagem, tais como 
orientações didáticas e recursos, também 
impactam a aprendizagem, tornando-a 
exclusiva de cada indivíduo e fazendo com 
que a carga-horária não seja uma questão 
determinante. Um indivíduo com 2 horas 
semanais de aula pode vir a progredir sua 
proficiência linguística mais rapidamente do 
que um estudante com 3 horas-aula, em razão 
de características pessoais que impactam 
positivamente no processo ou, até mesmo, 
de dedicação semanal para o autoestudo, um 
importante facilitador da aprendizagem. 



26GUIA DE PROFICIÊNCIA

É senso comum que falantes nativos sejam 
vistos como modelos. Por isso, muitas vezes, 
pessoas associam proficiência a vivências 
no exterior e a territórios específicos. Essas 
mesmas crenças impróprias são muitas vezes 
fortalecidas por propagandas publicitárias 
de algumas escolas de idiomas que, além de 
prometerem fluência na língua inglesa em 
poucos meses, reforçam a falácia de que 
a aprendizagem efetiva de um idioma será 
potencializada se o/a docente for falante 
nativo/a, ignorando um fato já amplamente 

evidenciado por estudos na área: falar uma 
língua não é sinônimo de saber ensiná-la. Se 
ter aulas de língua inglesa com um professor 
ou uma professora nativos tivesse como 
consequência direta a aprendizagem da língua, 
todas as pessoas falantes de português como 
língua materna seriam capazes de ensinar a 
língua portuguesa como língua adicional de 
forma efetiva, e isso não acontece. Ensinar 
língua requer uma série de competências 
muito específicas relacionadas tanto à área 
pedagógica quanto à área de ensino de línguas.

Expectativa de proficiência 
para docentes: critérios 
utilizados e níveis definidos
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Outro ponto importante, e válido não 
somente para docentes, mas também para 
quaisquer aprendizes da língua inglesa, é que 
a comunicação efetiva no idioma não significa 
alcançar um modelo de falante nativo ou de 
uma pronúncia dita “ideal”. Ao adotar-se uma 
perspectiva de inglês como língua franca, 
concepção adotada pela BNCC, a língua inglesa 
passa a ser vista como uma língua falada 
por usuários e usuárias das mais diversas 
nacionalidades e, por isso, desvincula-se de 
um território específico. Seu uso distancia-
se do modelo de falante nativo, bem como 
legitima e acolhe variações linguísticas de 
falantes das mais diversas línguas nativas. 
Nessa perspectiva – em que a língua é usada 
para a interação entre falantes de diversos 
contextos, falantes das mais variadas línguas 
maternas e provenientes de cenários culturais 
muito particulares – a inteligibilidade na 
comunicação deve ser privilegiada, isto é, 

a comunicação efetiva, mesmo que fora de 
padrões normativos. 

Assim como para discentes, a definição dos 
níveis de proficiência para docentes seguiu 
três critérios: (i) pesquisa de benchmark, (ii) 
alinhamento com o Referencial de Formação 
Continuada e (iii) pesquisa bibliográfica sobre a 
realidade da proficiência de docentes de língua 
inglesa no contexto brasileiro.

A pesquisa de benchmark foi realizada com o 
objetivo de conhecer a expectativa linguística 
média para docentes em outros países, 
especialmente os que possuem contextos 
semelhantes ao brasileiro e/ou que estejam 
despendendo esforços para uma mudança 
positiva no ensino de inglês.
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País Nível de proficiência 

Chile B2 – C1

Colômbia B2 – C1

Costa Rica B2 – C1

Equador B2

México B2

Peru B2

Uruguai C1

 

Quadro 11: Expectativas de proficiência para professores em 

outros países.17 

Além da pesquisa de benchmark, os níveis de 
proficiência para docentes foram definidos em 
alinhamento com o Referencial de Formação 

17.  Dados disponíveis em CRONQUIST, K.; FISZBEIN, Al. 
English Language Learning in Latin America. Washington: 
Inter-American Dialogue, 2017. Disponível em: https://www.
thedialogue.org/wp-content/uploads/2017/09/English-
Language-Learning-in-Latin-America-Final.pdf. Acesso em: 27 
out. 2020.

Continuada18 e, por essa razão, são indicados 
em estágios de desenvolvimento docente, 
enumerados de 1 a 4, sendo o estágio 1 o mais 
básico e o estágio 4 o mais avançado, que 
representam a noção de desenvolvimento 
gradual ao longo do tempo. 

A definição de níveis de proficiência em 
estágios de desenvolvimento baseou-se, em 
grande parte, na necessidade de estabelecer 
diálogo com os dados disponíveis sobre a 

18.  O Referencial de Formação Continuada, produzido no 
contexto do Programa Skills for Prosperity, apresenta uma 
matriz de competências do professor de língua inglesa 
em quatro estágios de desenvolvimento. Essa matriz de 
competências foi desenvolvida com base em The TESOL 
Guidelines for Developing EFL Professional Teaching 
Standards (Kuhlman & Božana Knežević), disponível em: 
https://www.tesol.org/docs/default-source/papers-and-
briefs/tesol-guidelines-for-developing-efl-professional-
teaching-standards.pdf?sfvrsn=6 (acesso em: 15 set. 2020); 
Cambridge English Teaching - Framework components 
(Cambridge Assessment English), disponível em: https://
www.cambridgeenglish.org/Images/172991-categories-and-
components-cambridge-english-teaching-framework.pdf 
(acesso em: 15 set. 2020); e Cambridge English Teaching - 
Framework competency statements (Cambridge Assessment 
English), disponível em: https://www.cambridgeenglish.org/
Images/172992-full-level-descriptors-cambridge-english-
teaching-framework.pdf (acesso em: 15 set. 2020); de forma 
alinhada à BNCC e ao CEFR.
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proficiência linguística de docentes brasileiros. 
Dados de uma pesquisa realizada pela Pearson 
em 2016 (apud BRITISH COUNCIL BRASIL, 2019) 
revelam uma lacuna na competência linguística 
de docentes de língua inglesa e evidenciam 
a necessidade de colocar a capacitação 
linguística como pauta essencial para o 
desenvolvimento das aprendizagens dos novos 
currículos. Para os fins da pesquisa da Pearson, 
um teste de proficiência da língua inglesa, 
que utiliza os seis níveis do CEFR, foi aplicado 
para 2 mil docentes dos estados de Mato 
Grosso, Minas Gerais e São Paulo. Os resultados 
revelaram que, entre os 22,3% de docentes que 
consideram seu nível na língua como avançado, 
apenas 5,9% atingiram os níveis B2, C1 ou C2; e 
dos 36,6% que consideravam seu nível como 
intermediário, apenas 24,5% atingiram o nível B1. 
Já o nível A2 foi atingido por 29,9% do pessoal 
docente e o nível A1, por 40,6%, os níveis mais 
baixos do CEFR. 

Esses dados evidenciam que a maioria dos 
docentes é usuária básica do idioma. Logo, 

definir o nível C1 como expectativa linguística 
para professores/as é muito distante do 
cenário atual e, por isso, pouco factível, 
levando, possivelmente, à desmotivação do 
próprio pessoal docente em sua jornada de 
desenvolvimento profissional e das redes, no 
desenho de programas de formação continuada. 

Além de auxiliar na definição de expectativas 
linguísticas mais factíveis e alinhadas ao 
contexto educacional brasileiro, os estágios 
de desenvolvimento carregam a ideia de 
progressão e desenvolvimento ao longo 
da carreira, respeitando a experiência e a 
formação de cada docente e legitimando 
ainda mais os programas de formação em 
serviço. Dessa forma, as expectativas de 
proficiência para docentes encontram-se no 
quadro a seguir.
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Estágio de 
desenvolvimento 
docente 

Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 Estágio 4 

Nível do CEFR No mínimo A2 No mínimo B1 No mínimo B2 No mínimo C1

 

Quadro 12: Expectativas de proficiência para docentes.

Como é possível observar no quadro, 
professores/as no estágio 4 de proficiência 
linguística, níveis C1 ou C2 do CEFR, estariam 
no nível máximo de proficiência. Já no estágio 
1, estariam docentes com proficiência em 
nível A2, nível esse que representa usuários ou 
usuárias básicos do idioma, capazes de usar 
a língua em situações comunicativas ainda 
restritas a contextos mais cotidianos e com os 
quais sejam familiarizados/as. 

Além disso, a carga horária média necessária 
para o alcance dos níveis pode variar bastante, 
de acordo com o nível, como é possível 
observar no quadro a seguir.  
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Nível de 
proficiência 

Horas estimadas de 
estudo para o alcance 
do nível de proficiência 

Carga horária de 
estudo acumulado 

A1 100 horas 100 horas 

A2 150 horas 250 horas 

B1 200 horas 450 horas 

B2 250 horas 700 horas 

C1 300 horas 1.000 horas 

C2 400 horas 1.400 horas

 
Quadro 13: Carga horária média para o alcance dos níveis 

do CEFR.

Por fim, é fundamental destacar que, conforme 
os níveis avançam, a carga horária necessária 
para o seu alcance aumenta. Inversamente 
a isso, o suporte que aprendizes necessitam 
do/da docente tende a diminuir ao longo do 
tempo. Já a importância e a necessidade de 

tempo dedicado ao autoestudo e do contato 
com a língua-alvo se tornam ainda maior para o 
alcance de níveis mais avançados (CAMBRIDGE 
UNIVERSITY PRESS, 2018)19.

19.  CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. How long does it take to 
learn a foreign language?. 2018. Disponível em: https://www.
cambridge.org/elt/blog/wp-content/uploads/2018/10/How-
long-does-it-take-to-learn-a-foreign-language.pdf. Acesso 
em: 7 out. 2020.
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Na área do ensino de língua inglesa, há dois 
termos bastante utilizados para fazer referência 
à avaliação: assessment e testing. O primeiro 
é um termo amplo, que engloba quaisquer 
tipos de coleta de dados de aprendizes como 
forma de avaliar proficiência e progresso na 
língua. O segundo, por sua vez, é um termo 
mais específico e refere-se a testes formais e 
padronizados, aplicados por órgãos autorizados 
e utilizados para fins de certificação, como 
exames (FULCHER e OWEN, 2016).

Em primeiro lugar, para os fins da educação 
básica, é importante que a avaliação da 
proficiência procure se afastar e se diferenciar 

de exames, que são instrumentos eliminatórios 
e classificatórios e, por isso, excludentes e 
seletivos, desconsiderando acontecimentos 
anteriores e desdobramentos que 
acontecerão a partir dele. Uma avaliação da 
proficiência mais alinhada com os propósitos 
educativos desejados é formativa, no sentido 
de informar a prática pedagógica, prover 
insumos para a intervenção, sendo, assim, mais 
includente e inclusiva, e mais compartilhada 
entre aprendiz e docente, gerando maior 
engajamento de ambos os lados. 

Há diversas formas de tornar o ato avaliativo 
uma ação formativa. Para que isso aconteça, 

Breve reflexão sobre a 
avaliação da proficiência
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é preciso cuidar para que os/as estudantes 
tenham papel central na avaliação formativa. Os 
sujeitos aprendizes são as pessoas mais bem 
situadas para regular os próprios processos de 
aprendizagem, e o uso potente da autoavaliação 
pode ser uma estratégia para propiciar 
a autorregulação e, consequentemente, 
favorecer o avanço da proficiência em língua 
inglesa. Nesse formato de avaliação, o/a 
aprendiz tem a oportunidade de refletir sobre 
seu desempenho e desafios, além de identificar 
progressos na aprendizagem.

Este Guia não almeja abordar em profundidade 
a (auto)avaliação, mas é relevante que se 
faça menção à grade de autoavaliação da 
proficiência20 do CEFR, disponível no anexo 2. 

20.  A grade de autoavaliação que integra 
o CEFR está disponível em https://rm.coe.
int/CoERMPublicCommonSearchServices/
DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb52. 
Acesso em: 27 out. 2020. Uma tradução oficial do 
instrumento em português europeu está disponível em 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/
DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb63. Acesso 
em: 27 out. 2020.

O documento ilustra os níveis de proficiência 
descritos no CEFR para as atividades 
comunicativas de interação oral (oral 
interaction), compreensão oral (listening), 
produção oral (speaking), leitura (reading) 
e escrita (writing). Segundo o Conselho da 
Europa, em conjunto com outros materiais 
que integram o European Language Portfolio, 
o instrumento de autoavaliação pode apoiar 
aprendizes e/ou usuários/as de línguas 
adicionais no registro e na reflexão sobre a 
experiência de aprendizagem e o uso de um 
idioma, auxiliando-os/as a reconhecer seus 
esforços para estender e diversificar suas 
habilidades linguísticas em todos os níveis.

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Ao longo deste Guia, foram realizadas 
reflexões importantes sobre a proficiência e 
o processo de aprendizagem de uma língua 
adicional. Além disso, foram apresentadas 
expectativas linguístico-discursivas para 
estudantes ao final do Ensino Fundamental 
e para docentes de língua inglesa, adotando 
o CEFR como padrão de referência. Como 
mencionado na apresentação do documento, 
espera-se que ele possa apoiar outras 
iniciativas de melhoria do ensino de língua 
inglesa na educação básica, contribuindo para 
a construção de espaços de aprendizagem 
significativos e para o fortalecimento 
de políticas educacionais e linguísticas 
relacionadas ao ensino do idioma na escola. 

Palavras finais
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ANEXO 1 

Níveis de proficiência: correlação entre o perfil de saída do ano e as 
competências linguístico-comunicativas do CEFR

6º ano

Ao final do 6º ano, o/a aprendiz deve ser capaz de:
Competências linguístico-comunicativas do CEFR 
apresentadas no 6º ano

Interação oral • Comunicar-se na língua inglesa em interações do universo da 
sala de aula. 

• Trocar informações com um interlocutor, perguntando e 
respondendo sobre pessoas, rotina diária e lugares.

• Indicar a não compreensão do interlocutor com palavras 
simples, gestos e entonação.

A1: Can establish basic social contact using the simplest everyday 
polite forms of greetings and farewells, introductions, saying 
please, thank you, sorry, etc.

A1: Can have simple interactions, but communication is totally 
dependent on repetition at a slower rate of speech, rephrasing, 
and corrections. Can ask and answer simple questions, initiate 
and respond to simple statements of immediate needs, or on very 
familiar topics.

Compreensão 
oral (listening)

• Atender a instruções e comandos orais do universo da sala 
de aula.

• Reconhecer o assunto principal de um texto oral, baseando-
se em elementos não linguísticos (ruídos, número de 
interlocutores, tom de voz) e palavras cognatas.

• Identificar informações pontuais e concretas de textos orais 
curtos, articulados pausadamente, sobre temas familiares. 

A1: Can follow very slow and carefully articulated speech, with long 
pauses for him/her to assimilate meaning.

A1: Can recognise concrete information (e.g., places and times) 
on familiar topics encountered in everyday life, provided it is 
delivered in slow and clear speech.

...
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Produção oral 
(speaking)

• Apresentar-se e apresentar o outro utilizando frases simples, 
autorais e memorizadas.

• Descrever rotinas diárias e lugares  utilizando texto oral curto 
e autoral, preparado com antecedência.

• Pronunciar de maneira inteligível as palavras e frases 
apresentadas ao longo do ano, reconhecendo a relação não 
direta entre ortografia e pronúncia.

A1: Can produce simple, mainly isolated phrases about people  
and places.

A1: Can describe simple aspects of his/her everyday life in a series 
of simple sentences, using simple words and basic phrases, 
provided he/she can prepare in advance.

Leitura (reading) • Compreender comandos em enunciados simples de tarefas 
escolares. (Ex.: Read, Write, Complete etc.)

• Utilizar elementos não verbais (imagens, estrutura textual, 
conhecimento sobre o tema) para apoiar a compreensão 
geral de um texto em inglês.

• Localizar informações pontuais e explícitas em textos 
curtos, de temática familiar e concreta, preferencialmente 
acompanhados de imagem.

A1: Can understand very short, simple texts one phrase at a time, 
picking up familiar names, words, and basic phrases and rereading 
as required.

A1: Can get an idea of the content of simpler informational material 
and short, simple descriptions, especially if there are visual aids.

Escrita (writing) • Escrever vocábulos e frases utilizando a ortografia padrão da 
língua inglesa, como apoio à memória.

• Produzir textos escritos curtos sobre pessoas, lugares e 
rotinas diárias, utilizando estruturas frasais completas.

• Reconhecer a técnica de brainstorming como recurso para 
apoiar o planejamento  textual.

A1: Can write simple isolated phrases and sentences.

A1: Can write simple phrases and sentences about themselves 
and imaginary people, where they live, and what they do.

A1: Can describe what a room looks like in very simple language.
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7º ano

Ao final do 7º ano, o/a aprendiz deve ser capaz de: Competências linguístico-comunicativas do CEFR 
apresentadas no 7º ano

Interação oral • Convidar alguém para fazer algo e recusar ou aceitar o convite.

• Trocar informações com um interlocutor, perguntando e 
respondendo sobre atividades e pessoas do passado.

• Participar de brincadeiras e jogos utilizando a língua inglesa.

A1: Can have simple interactions, but communication is totally 
dependent on repetition at a slower rate of speech, rephrasing, 
and corrections. Can ask and answer simple questions, initiate 
and respond to simple statements of immediate needs, or on very 
familiar topics.

Compreensão 
oral (listening)

• Reconhecer o assunto principal e as informações gerais 
(contexto, finalidade, interlocutores) de textos orais 
autênticos, com conteúdo previsível.

• Identificar informações pontuais e explícitas em textos orais 
curtos, articulados pausadamente.

A1: Can follow very slow and carefully articulated speech, with long 
pauses for him/her to assimilate meaning.

Produção oral 
(speaking)

• Descrever atividades de lazer e trabalho, de pessoas 
familiares, usando textos orais curtos e autorais, preparados 
com antecedência.

• Produzir narrativas orais, preparadas com antecedência,  
sobre fatos e pessoas do passado.

A1: Can describe simple aspects of his/her everyday life in a series 
of simple sentences, using simple words and basic phrases, 
provided he/she can prepare in advance.

...
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Leitura (reading) • Compreender o sentido geral de um texto em língua inglesa.

• Identificar e selecionar informações pontuais e explícitas em 
textos curtos, de temática familiar e concreta

• Identificar a referência de palavras em função dêitica para 
apoiar a compreensão textual.

A1: Can find and understand simple, important information in 
advertisements, programmes for special events, leaflets, and 
brochures (e.g., what is proposed, costs, the date and place of an 
event, departure times).

A1: Can understand short texts on topics of personal interest (e.g., 
news flashes about sports, music, travel, or stories) that use sim-
ple words and is supported by illustrations and pictures.

A1: Can get an idea of the content of simpler informational material 
and short, simple descriptions, especially if there are visual aids.

Escrita (writing) • Planejar textos autorais considerando o público, a finalidade, 
o layout e o suporte textual.

• Produzir textos autorais curtos utilizando estruturas frasais 
completas e conectores simples de causa, adição, contraste 
e sequência.

• Revisar o próprio texto em função da organização textual e 
gráfica (parágrafos, tópicos, subtópicos, legibilidade). 

A1: Can write simple isolated phrases and sentences

A1: Can give information in writing about personally relevant 
matters using simple words and basic expressions.
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8º ano 

Ao final do 8º ano, o/a aprendiz deve ser capaz de: Competências linguístico-comunicativas do CEFR 
apresentadas no 8º ano

Interação oral • Fazer uso da língua inglesa para lidar com situações 
previsíveis da vida cotidiana (Ex.: Utilizar transporte público, 
comer em um restaurante).

• Trocar opiniões com um interlocutor sobre previsões para o 
futuro, incluindo previsões climáticas, por meio de perguntas 
e respostas.

• Resolver mal-entendidos e esclarecer informações do 
interlocutor utilizando paráfrases.

A2: Can ask and answer questions and exchange ideas and 
information on familiar topics in predictable everyday situations.

A2: Can exchange opinions and compare things and people using 
simple language. 

Compreensão 
oral (listening)

• Identificar o assunto e as informações gerais de um texto  
oral autêntico. 

• Extrair informações específicas de textos orais articulados 
pausadamente.

A2: Can understand phrases and expressions related to the 
most immediate priorities (e.g., very basic personal and family 
information, shopping, local geography, employment) provided 
speech is clearly and slowly articulated.

A2: Can extract meaningful information from short radio broadcasts, 
such as the weather forecast, concert announcements, or sports 
results, provided that people talk clearly.

Produção oral 
(speaking)

• Descrever planos e previsões futuras, utilizando verbos 
modais para indicar grau de probabilidade ou possibilidade.

• Produzir texto oral de opinião utilizando linguagem simples.   

A2: Can give a simple description or presentation of people, living 
or working conditions, daily routines, likes/dislikes, e.g., as a short 
series of simple phrases and sentences linked into a list.

A2: Can say whether he/she liked a job or not and explain why in 
simple language.

...
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Leitura (reading) • Compreender o sentido global e específico de um texto em 
língua inglesa.

• Inferir significado de palavras-chave desconhecidas com 
base no contexto textual.

• Ler, de forma autônoma ou compartilhada, textos narrativos 
literários em língua inglesa, em versão original ou simplificada.

A2: Can find specific, predictable information in simple everyday 
material such as advertisements, prospectuses, menus, 
reference lists, and timetables. 

A2: Can use an idea of the overall meaning of short texts and 
utterances on real-life everyday topics to derive the probable 
meaning of unknown words from the context.

A2: Can understand short narratives and descriptions of 
someone’s life that are written in simple words.

Escrita (writing) • Produzir texto de opinião autoral e curto utilizando estruturas 
frasais completas e conectivos.

• Revisar o próprio texto e o de colegas em função do 
propósito comunicativo.

• Reescrever o próprio texto a partir de comentários e 
correções de um interlocutor mais experiente.

A2: Can write a series of simple phrases and sentences linked with 
simple connectors like ‘and,’ ‘but,’ and ‘because.’

A2: Can give his/her impressions and opinions in writing about 
topics of personal interest (e.g., lifestyles and culture, stories), 
using basic everyday vocabulary and expressions.
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9º ano 

Ao final do 9º ano, o/a aprendiz deve ser capaz de: Competências linguístico-comunicativas do CEFR 
apresentadas no 9º ano

Interação oral • Expor pontos de vista em breves conversas, utilizando 
argumentos e contra-argumentos preparados com 
antecedência,  sobre temas de interesse social e coletivo.

• Reconhecer a função de recursos paralinguísticos (filler 
words) durante interações orais.

A2: Can exchange opinions and compare things and people using 
simple language. 

A1: Can interact in structured situations and short conversations 
relatively easily, provided the other person helps if necessary.

Compreensão 
oral (listening)

• Registrar, por meio de tomada de notas, informações 
relevantes contidas em textos orais claros, articulados 
pausadamente.

• Identificar posicionamentos defendidos e refutados, por meio 
do reconhecimento de palavras e expressões familiares, 
sobre temas de interesse social e coletivo.

A2: Can understand phrases and expressions related to the 
most immediate priorities (e.g., very basic personal and family 
information, shopping, local geography, employment) provided 
speech is clearly and slowly articulated.

Produção oral 
(speaking)

• Expor informações factuais sobre temas familiares utilizando 
texto oral preparado com antecedência.

• Opinar sobre temas de interesse social e coletivo  
utilizando linguagem simples e argumentos preparados  
com antecedência.

B1: Can briefly give reasons and explanations for opinions, plans, 
and actions.

A2: Can present his/her opinion in simple terms, provided listeners 
are patient.

Leitura (reading) • Identificar recursos de persuasão em textos publicitários.

• Distinguir, com o apoio do professor, fatos de opiniões em 
textos argumentativos da esfera jornalística.

• Identificar, com o apoio do professor, argumentos principais e 
evidências/exemplos que os sustentam.

A2: Can pick out the main information in short newspaper reports 
or simple articles in which figures, names, illustrations, and titles 
play a prominent role and support the meaning of the text. 

A2: Can follow the general outline of a news report on a familiar type 
of event, provided that the contents are familiar and predictable.

...
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Escrita (writing) • Produzir textos autorais que revelem posicionamento crítico.

• Produzir textos persuasivos da esfera publicitária, utilizando 
recursos verbais e não verbais.

B1: Can write a text on topics of personal interest, using simple 
language to list advantages and disadvantages, giving and 
justifying his/her opinion.

A2: Can give his/her impressions and opinions in writing about 
topics of personal interest (e.g., lifestyles and culture, stories), 
using basic everyday vocabulary and expressions. 

A2: Can write a series of simple phrases and sentences linked with 
simple connectors like ‘and,’ ‘but,’ and ‘because.’
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ANEXO 2

Self-assessment grid121

A1 A2 B1 B2 C1 C2

U
nd

er
st

an
di

ng Listening I can recognise 
familiar words 
and very basic 
phrases about 
me, my family, and 
the immediate 
surroundings when 
people speak 
slowly and clearly.

I can understand 
phrases and the 
vocabulary most 
commonly used 
in the immediate, 
personally relevant 
areas (e.g., very 
basic personal and 
family information, 
shopping, 
local area, 
employment). I can 
catch the main 
point in short, 
clear, and simple 
messages and 
announcements.

I can understand 
the main points 
of clear, standard 
speech on familiar 
matters regularly 
encountered 
during work, 
school, leisure, etc. 
I can understand 
the main point of 
many radio or TV 
programmes on 
current affairs or 
topics of personal 
or professional 
interest when the 
delivery is relatively 
slow and clear.

I can understand 
lengthy speeches 
and lectures 
and even follow 
complex lines 
of argument 
provided the topic 
is reasonably 
familiar. I can 
understand most 
TV news and 
current affairs 
programmes. I can 
understand the 
majority of films in 
standard dialect.

I can understand 
lengthy speeches 
even when not 
clearly structured 
and when 
relationships 
are only implied 
and not pointed 
out explicitly. I 
can understand 
television 
programmes and 
films without too 
much effort.

I have no difficulty 
understanding 
anything spoken, 
whether live or 
broadcast, even 
when delivered 
at a fast, native 
speed, provided 
I have some time 
to get familiar with 
the accent.

21. Esta grade de autoavaliação foi produzida pelo Conselho da Europa, organismo mais antigo da Comunidade Europeia, que trata de diversas questões de direitos
humanos e convivência democrática naquele continente, que, em parceria com o Centro Europeu de Línguas Modernas elaborou o CEFR. A grade está disponível 
em https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb52. Acesso em 27 out. 2020. Uma tradução oficial do 
instrumento em português europeu está disponível em https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb63. 
Acesso em 27 out. 2020.

...

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb52
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/ DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb63
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Reading I can understand 
familiar names, 
words, and very 
simple sentences, 
like those in noti-
ces and posters or 
catalogues.

I can read very 
short, simple texts. 
I can find specific, 
predictable infor-
mation in simple 
everyday material, 
such as advertise-
ments, prospec-
tuses, menus, and 
timetables, and I 
can understand 
short, simple, per-
sonal letters.

I can understand 
texts that consist 
mainly of high-fre-
quency everyday 
or job-related 
language. I can 
understand the 
description of 
events, feelings, 
and wishes in per-
sonal letters.

I can read articles 
and reports on 
contemporary 
problems in which 
the writers adopt 
particular attitu-
des or viewpoints. 
I can understand 
contemporary 
literary prose.

I can understand 
long and complex 
factual and literary 
texts, appreciating 
distinctions of 
style. I can unders-
tand specialised 
articles and longer 
technical instruc-
tions, even when 
they do not relate 
to my field.

I can easily read 
virtually anything 
written, including 
abstract, or struc-
turally or linguis-
tically complex 
texts, such as 
manuals, specia-
lised articles, and 
literary works.

Speaking

Sp
o

ke
n 

In
te

ra
ct

io
n I can have simple 

interactions provi-
ded the other per-
son is prepared to 
repeat or rephra-
se things more 
slowly and help me 
formulate what I’m 
trying to say. I can 
ask and answer 
simple questions 
about my imme-
diate surroundings 
or on very familiar 
topics

I can communica-
te during simple 
and routine tasks 
requiring a simple 
and direct exchan-
ge of information 
on familiar topics 
and activities. I 
can handle very 
short social 
exchanges, even 
though I can’t 
usually understand 
enough to keep 
the conversation 
going myself.

I can deal with 
most situations 
likely to arise 
while travelling 
in an area where 
the language is 
spoken. Without 
being prepared, 
I can enter into 
conversations on 
familiar topics, 
personal interests, 
or that are perti-
nent to everyday 
life (e.g., family, 
hobbies, work, 
travel, and current 
events).

I can interact with 
a degree of fluen-
cy and spontaneity 
that makes regular 
interaction with 
native speakers 
quite possible.  
I can participate 
in discussions in 
familiar contexts, 
accounting for, 
and defending my 
views.

I can express 
myself fluently 
and spontaneou-
sly without much 
obvious searching 
for expressions.  
I can use langua-
ge flexibly and 
effectively for 
social and profes-
sional purposes. 
I can formulate 
ideas and opinions 
with precision and 
relate my contri-
butions skilfully 
to those of other 
speakers.

I can take part 
effortlessly in any 
conversation or 
discussion and be 
familiar with idio-
matic expressions 
and colloquialis-
ms. I can express 
myself fluently 
and convey more 
detailed meanings 
precisely. If I do 
have a problem,  
I can backtrack 
and restructure 
around the difficul-
ty so smoothly that 
other people are 
hardly aware of it.
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Sp
o

ke
n 

Pr
o

du
ct

io
n I can use simple 

phrases and sen-
tences to descri-
be where I live and 
the people I know.

I can use a series 
of phrases and 
sentences with 
simple terms to 
describe my family 
and other people, 
living conditions, 
educational ba-
ckground, and my 
present or most 
recent job.

I can make simple 
connections of 
phrases to des-
cribe experiences 
and events, my 
dreams, hopes, 
and ambitions. I 
can give brief rea-
sons and explana-
tions for opinions 
and plans. I can 
narrate a story or 
convey the plot 
of a book or film 
and describe my 
reactions. 

I can present 
clear, detailed 
descriptions on 
a wide range of 
subjects related to 
my field of inte-
rest. I can explain 
a viewpoint on a 
topical issue giving 
the advantages 
and disadvantages 
of various options.

I can present 
clear, detailed 
descriptions of 
complex subjects 
integrating sub-
-themes, deve-
loping particular 
points, and finish 
off with an appro-
priate conclusion.

I can present a 
clear, fluid des-
cription or argu-
ment in a style 
appropriate to the 
context and with 
a practical, logical 
structure that 
helps the reci-
pient notice and 
remember signifi-
cant points.

Writing Writing I can write a short, 
simple postcard, 
sending holiday 
greetings, for 
example. I can fill 
in forms with per-
sonal details, for 
example, entering 
my name, nationa-
lity, and address 
on a hotel regis-
tration form.

I can write short, 
simple notes and 
messages relating 
to matters in areas 
of personal needs. 
I can write a very 
simple personal 
letter, for example, 
a thank you letter.

I can write simple, 
connected text on 
familiar topics or 
personal interests. 
I can write perso-
nal letters descri-
bing experiences 
and thoughts.

I can write clear, 
detailed text on 
a wide range of 
subjects related to 
my interests. I can 
write an essay or 
report, passing on 
information, or gi-
ving reasons in su-
pport of or against 
a particular point 
of view. I can write 
letters highlighting 
the personal signi-
ficance of events 
and experiences.

I can express my-
self in clear, well-
-structured text, 
expressing points 
of view at some 
length. I can write 
about complex 
subjects in a letter, 
an essay, or a 
report, underlining 
what I consider 
the salient issues. 
I can select a style 
appropriate for 
the target reader. 

I can write clear, 
fluid text in an 
appropriate style. I 
can write complex 
letters, reports, 
or articles that 
present a case 
with a practical, 
logical structure 
that helps the re-
cipient notice and 
remember signifi-
cant points.  
I can write summa-
ries and reviews 
of professional or 
literary works
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