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Apresentação

Materiais didáticos referem-se a recursos, 
sejam eles físicos ou digitais, inseridos na 
rotina da sala de aula com o propósito de 
potencializar o ensino e a aprendizagem de 
um componente curricular - nosso foco de 
atenção aqui é a Língua Inglesa. Neste Guia, 
adota-se a terminologia material(is) didático(s) 
para se referir, especialmente, aos livros 
didáticos e/ou apostilas.

Para os/as estudantes, em especial os/
as inseridos/as no contexto da educação 
pública, sabe-se que o material didático, 
especialmente livros didáticos e apostilas, 
é, muitas vezes, um dos únicos recursos 
para estudo e contato com a língua inglesa 
disponível para estudantes e docentes1. Essa 

1. PINTO e PESSOA, 2009; DELL’ISOLA, 2009 apud SARMENTO e 
LAMBERTS, 2016a.

realidade se intensificou após a inclusão do 
material didático de Língua Inglesa para o 
Ensino Fundamental no Programa Nacional do 
Livro Didático e do Material Didático (PNLD). 

PNLD: O PNLD é uma política pública 
reconhecida que orienta o processo de 
avaliação e distribuição para escolas 
públicas do material didático para 
estudantes da educação básica em todo 
o território nacional  desde 20112. 

No que diz respeito à realidade dos/das 
docentes que atuam na rede pública, sabe-se 
que a atuação dessas pessoas se resume a 
uma carga horária grande, não raro em escolas 
diferentes, resultando em pouca disponibilidade 

2. A inclusão do livro didático de língua inglesa para o ensino 
médio no PNLD se deu a partir de 2012.
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de tempo para planejamento didático. Nesse 
sentido, a adoção de um material didático 
oferece vantagens significativas por se tratar 
de um recurso de qualidade chancelado 
por criterioso processo de produção e 
avaliação, que contempla a organização de 
um programa de ensino (ou syllabus), o apoio 
para preparação de aulas e recursos extras3. 
Entende-se, assim, que o material didático é 
relevante para apoiar o ensino e a aprendizagem 
da língua inglesa na educação básica.

Considerando esse cenário e o âmbito do 
Programa UK-Brazil Skills for Prosperity4, é 
fundamental que se direcione um olhar para 
a produção, a escolha e o uso de materiais 

3. SARMENTO e LAMBERTS, 2016a.

4. Fazem parte dos documentos referenciais construídos no 
contexto do Programa UK-Brazil Skills for Prosperity: o Refe-
rencial Curricular, o Escopo e Sequência, o Guia de Avaliação, o 
Guia de Formação Docente, o Guia de Material Didático e o Guia 
de Proficiência. Todos são documentos referenciais a favor da 
aprendizagem da língua inglesa. O Referencial Curricular, mais 
amplo, alinha-se à BNCC e ao CEFR, e justifica as escolhas cur-
riculares realizadas no âmbito do Programa. Os Guias, por sua 
vez, trazem orientações para a materialização do ensino e  das 
aprendizagens, previstos no Referencial Curricular.

didáticos de Língua Inglesa, de forma a 
potencializar a aprendizagem do idioma na escola. 

Qual o papel deste Guia?

O objetivo deste Guia de Material Didático é 
dar suporte a um público diverso do sistema 
educacional na produção, escolha e uso de 
materiais didáticos de língua inglesa.

Para o alcance desse propósito, este Guia 
traz uma ferramenta, um checklist contendo 
critérios que funcionam como parâmetros 
de qualidade para orientar o processo de 
produção de materiais didáticos de língua 
inglesa (por editoras e pelos próprios 
docentes, na produção de material próprio) 
e para apoiar a escolha do material didático 
por docentes, escolas e redes. Esses critérios 
dão especial atenção aos princípios que 
estruturam o componente curricular Língua 
Inglesa na Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) e estabelecem diálogo com o Quadro 
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Europeu Comum de Referência para Línguas5  
(em inglês, Common European Framework of 
Reference - CEFR6). Por meio da combinação 
desses dois documentos, propõe-se que os 
direitos de aprendizagem da BNCC para os anos 
finais do Ensino Fundamental estejam alinhados 
aos descritores de aprendizagem de línguas do 
CEFR correspondentes aos níveis A1 e A27. 

5. O Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas está 
disponível no site do Conselho da Europa (https://www.coe.int/
en/web/common-european-framework-reference-languages/
home) em mais 40 idiomas, inclusive português. No entanto, 
embora haja uma versão do documento e uma sigla para se 
referir a ele em língua portuguesa, neste Referencial Curricular 
e nos outros referenciais que integram o conjunto de docu-
mentos produzidos no contexto do Programa UK-Brazil Skills 
for Prosperity, optou-se pelo uso da sigla em inglês, CEFR, pelo 
fato de ser a sigla mais difundida e amplamente utilizada na 
área dos estudos em ensino e aprendizagem de língua inglesa.

6. Embora este referencial tenha sido inicialmente criado para 
a comunidade europeia, é preciso reconhecer que, ao longo 
dos anos, o documento foi ganhando reconhecimento e credi-
bilidade mundial, e atualmente tem sido adotado por diversos 
países para planejamento de sequências e conteúdos pro-
gramáticos (syllabus), diretrizes curriculares, livros didáticos, 
testes, entre outros. 

7. Conforme o Guia de Proficiência, construído no contexto 
do Programa UK-Brazil Skills for Prosperity, o nível de profici-
ência definido para os 6º e 7º anos é A1 e para os 8º e 9º anos, 
parte do nível A2.

Para quem é este Guia?

Este Guia pode ser utilizado por um público 
muito diverso nos diferentes âmbitos da 
educação brasileira.

Docentes de Língua Inglesa podem aprofundar 
sua compreensão sobre o papel do material 
didático para a aprendizagem do idioma, 
tendo ainda insumos para a produção de 
material próprio (como sequências didáticas, 
por exemplo) e para a escolha dos materiais 
utilizados em sala de aula.

O Guia pode ser utilizado por equipes técnicas 
das secretarias de educação como insumo 
pedagógico para iniciativas de formação 
continuada que abordem o material didático. 
Além disso, essas pessoas encontrarão 
neste Guia reflexões e material de apoio para 
a escolha e para a produção e distribuição 
de materiais didáticos para o componente 
curricular Língua Inglesa. Os critérios que 
apresentamos em forma de checklist, 

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/home
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/home
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/home
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alinhados aos conceitos estruturantes da 
Língua Inglesa na BNCC e às aprendizagens do 
idioma que são de direito dos/das estudantes, 
podem também servir de parâmetro para a 
produção própria de material didático na rede, 
quando essa for a opção. 

Equipes da gestão escolar encontrarão 
aqui orientações para o enriquecimento do 
diálogo com membros da comunidade escolar 
(docentes, discentes, pais e/ou responsáveis 
legais dos/das estudantes) a respeito do 
processo de escolha e da importância 
de materiais didáticos no ensino e na 
aprendizagem da língua inglesa.

Produtoras e produtores de conteúdo terão 
acesso a critérios de produção de materiais 
didáticos de língua inglesa, apresentados 
no checklist, a fim de viabilizar uma proposta 
pedagógica potencializadora do processo 
de ensino e aprendizagem do idioma em uma 
coleção ou material didático independente. 

Leitores críticos de materiais didáticos 
poderão utilizar o documento para apoiar o 
processo de avaliação de um material didático 
de língua inglesa, beneficiando-se do checklist 
para organizar sua devolutiva sobre as 
potencialidades e fragilidades do material. 

Este Guia pode ser utilizado por formadores 
e formadoras de docentes como insumo 
pedagógico para programas de formação 
inicial e continuada com foco em promover 
a reflexão sobre (i) a avaliação e escolha de 
materiais didáticos; (ii) a produção de materiais 
didáticos por docentes; (iii) o uso do material 
didático, com destaque para o papel das 
adaptações e contextualizações locais.   

 Como este Guia está 
organizado?
No capítulo 1, o/a leitor/a encontrará a temática 
deste Guia cujo objetivo é contribuir para a 
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produção e a escolha de materiais didáticos 
que atendam às demandas de aprendizagem da 
língua inglesa na educação básica. Discute-se 
também o alinhamento de um material didático 
à BNCC e ao CEFR, documentos referenciais 
adotados no contexto do Programa UK-Brazil 
Skills for Prosperity. 

No capítulo 2, problematiza-se o papel do 
material didático no ensino e na aprendizagem 
da língua inglesa, de forma alinhada e dialógica 
a outros elementos do sistema educacional: 
currículo, formação docente e avaliação.

O capítulo 3 materializa as discussões trazidas 
nos capítulos anteriores em um checklist para 
apoiar a produção, a leitura crítica e a escolha 
de materiais didáticos. Para finalizar, o capítulo 
4 trata do uso dos materiais didáticos e das 
premissas que podem guiar adaptações e 
contextualizações locais dos materiais à sala 
de aula.

Que este Guia traga reflexões importantes e 
possa oferecer caminhos para a produção, a 
leitura crítica, a escolha e o uso de materiais 
didáticos de língua inglesa! 

Ótimo trabalho!



1. O material 
didático 
alinhado à 
BNCC e ao 
CEFR 
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No contexto do Programa UK-Brazil Skills for 
Prosperity, recomenda-se que a produção 
e a escolha de materiais de língua inglesa 
sejam guiadas pela BNCC e pelo CEFR, já que 
esses documentos fundamentam o referencial 
curricular elaborado no âmbito do Programa. E 
embora as discussões aqui trazidas orientem 
a escolha de material visando um alinhamento  
ao Programa supracitado, este Guia pode 
enriquecer a produção ou escolha de materiais 
em quaisquer contextos, visto que, ao 
ancorar-se na BNCC e no CEFR, fomenta-se o 
fortalecimento do ensino da língua inglesa na 
educação básica no país. 

Falar de um material didático de língua 
inglesa alinhado à BNCC implica, em primeiro 
lugar, compreender o caráter formativo do 
componente para a formação integral dos/
das estudantes. Nessa perspectiva, o ensino 
da língua inglesa tem o compromisso com a 

formação do estudante em suas dimensões 
intelectual, física, afetiva, social, ética, moral 
e simbólica, possibilitando o desenvolvimento 
das habilidades e competências necessárias 
para a participação e o engajamento em 
um mundo cada vez mais global e plural, 
traçando novos percursos de construção do 
conhecimento e de continuidade nos estudos, 
que não estarão restritos ao universo da língua 
materna, mas, também, ao da língua inglesa.  

Para isso, é necessário que as aprendizagens 
abordadas nos materiais didáticos se 
afastem de uma visão tecnicista da língua 
adicional, que a limita a um conjunto de 
regras gramaticais, descontextualizadas e 
desconectadas de propósitos comunicativos. 
Ainda, é importante que as habilidades 
linguístico-discursivas do componente sejam 
integradas em práticas de uso da língua que 
sejam contextualizadas e significativas para 
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os/as estudantes e articuladas por temas que 
contribuam para o protagonismo cidadão ativo 
e crítico.

Na prática! É preciso muita atenção para 
a seleção de textos e temas a serem 
apresentados nos materiais didáticos; eles 
devem estar a favor da formação integral 
dos estudantes. Além disso, o manual 
do professor pode contextualizar esses 
temas e textos, sugerindo estratégias para 
apresentá-los, abordá-los e trabalhá-los 
de modo a engajar estudantes e pôr em 
prática a formação integral por meio da 
língua inglesa.

Inserir o ensino e a aprendizagem da língua 
inglesa nessa perspectiva formativa implica 
compreender e contemplar três diferentes 
aspectos que impactam as escolhas 
pedagógicas e políticas do material didático. 
Esses aspectos são:

1. Inglês como Língua Franca: Em primeiro 
lugar, é importante destacar que a visão 
de inglês como língua franca não deve 
ser tratada como uma variedade da língua 
inglesa (como o inglês norte-americano, 
britânico, sul-africano, indiano, entre 
outros), mas, sim, como uma atitude 
curricular frente ao uso e ao ensino e 
aprendizagem da língua inglesa. Nessa 
perspectiva, desvincula-se a língua 
inglesa de territórios específicos e, 
consequentemente, de culturas típicas 
de comunidades hegemônicas. Essa visão 
implica a desconstrução da ideia do idioma 
usado pelos falantes nativos como uma 
meta a ser alcançada pelos/as estudantes 
brasileiros. Enquanto uma visão centrada 
no modelo nativo pode compreender a 
alternância entre línguas como uma lacuna 
na competência do/a falante não nativo/a, 
ou como erro, a perspectiva de inglês 
como língua franca a compreende como 
um recurso de comunicação disponível 
para falantes multilíngues e, dependendo 
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do contexto, até como uma estratégia 
de identificação cultural ou cooperação 
com outro falante. Na perspectiva de 
inglês como língua franca, portanto, os/
as falantes não nativos/as não são vistos 
como falantes malsucedidos/as, mas como 
comunicadores multilíngues competentes, 
que fazem uso de recursos diversos 
e priorizam a comunicação em vez da 
correção. De modo geral, essa perspectiva 
contribui para a aprendizagem do idioma, 
já que desloca o/a falante não nativo/a do 
lugar de fracasso e o promove ao lugar da 
potência. No que concerne aos materiais 
didáticos, devem acolher e legitimar os 
usos de falantes ao redor do mundo, com 
seus diversos repertórios linguísticos e 
culturais. Uma educação linguística que 
se preocupa com a interculturalidade 
vislumbra o desenvolvimento integral 
dos/das aprendizes e a expansão de 
seu sentido de identidade frente à 
experimentação da diferença por meio das 
línguas e das culturas. 

Para saber mais! O Referencial Curricular, 
produzido pelo Instituto Reúna no 
contexto do Programa UK-Brazil Skills 
for Prosperity, traz uma discussão mais 
profunda sobre este tema. 

2. Multiletramentos: A circulação da 
informação na sociedade hoje se dá a 
partir de uma diversidade de linguagens 
e de mídias e o trabalho com a língua 
inglesa deve ampliar as possibilidades de 
engajamento e participação global do aluno 
nesse universo, que inclui o mundo digital. 
Para isso, é preciso acolher e legitimar o 
fato de que há uma variedade linguística 
que permeia as formas de interações dos/
as estudantes em suas diferentes esferas 
da vida pessoal, cultural e social. Por esse 
motivo, um material didático que esteja 
primordialmente focado nas regras formais 
da língua e em cânones literários não é 
mais suficiente. É preciso almejar o preparo 
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dos/das estudantes para participar das 
variadas  práticas sociais de uso da língua, 
cujas particularidades e características 
podem ser muito diferentes, mas igualmente 
importantes. 

Para isso, é imprescindível abarcar a 
multimodalidade dos textos, considerando 
que a linguagem está presente em uma 
variedade de formas de comunicação, 
incluindo textos não apenas nas linguagens 
oral e escrita, mas também que abarquem 
outros elementos imagéticos e visuais. 
É preciso que os materiais didáticos 
proponham reflexões sobre as regras e 
padrões de significados que regem essas 
diferentes modalidades de comunicação, 
trazendo propostas que vão além do ensino 
da leitura e escrita tradicional.

Na prática! Algumas sugestões de 
gêneros discursivos para contemplar a 
multimodalidade dos textos são chats, 
tweets, posts, fanzines, diagramas de 

Venn, mapas mentais, vídeos do YouTube, 
infográficos, perfis em redes sociais, 
páginas de sites, clipes de músicas. Para 
saber mais sobre textos multimodais, 
acesse o texto de autoria da professora 
Roxane Rojo (n.p), publicado no Glossário 
Ceale, Termos de Alfabetização, Leitura 
e Escrita para Educadores, disponível 
em: http://www.ceale.fae.ufmg.br/app/
webroot/glossarioceale/verbetes/textos-
multimodais.

3. Abordagem de ensino: A concepção 
da língua inglesa como língua franca exige 
uma abordagem de ensino de acolhimento 
e legitimação das diferentes formas de 
expressão da língua, afastando-se da ideia 
de um modelo ideal de falante e rompendo 
com aspectos relativos à “precisão” e à 
“correção” linguística nas produções dos/
das estudantes. Isso não significa dizer que 
os aspectos sistêmicos da língua inglesa 

http://www.ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/verbetes/textos-multimodais
http://www.ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/verbetes/textos-multimodais
http://www.ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/verbetes/textos-multimodais
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não devam ser apresentados à/ao aprendiz, 
mas sim, que essas questões não devam 
ser centrais na abordagem de ensino 
sugerida pelo material didático.  É preciso 
que haja uma abordagem de priorização da 
inteligibilidade nas produções e interações 
dos estudantes, em vez de comparações 
com um modelo ideal nativo, por exemplo.

Já o uso do CEFR, no contexto do UK- 
-Brazil Skills for Prosperity, surge como 
um instrumento capaz de fornecer 
insumos concretos das necessidades e 
possibilidades linguísticas de uma pessoa 
aprendiz, orientando o processo de ensino 
e aprendizagem da língua com certa 
objetividade, transparência e progressão.

Na prática! Por meio de sua ampla 
variedade de descritores, o CEFR pode 
auxiliar produtores de materiais didáticos 
na elaboração de planos de obras tanto 
no que se refere ao conteúdo quanto à 
ordem em que ele deve ser apresentado 
no material.

De forma global, no quadro 1, há uma 
representação resumida do que os níveis do 
CEFR representam em termos de competência 
linguístico-discursiva. Segundo o próprio 
CEFR, essa representação global torna mais 
fácil a compreensão do sistema por usuários 
e usuárias não especialistas. Além disso, 
esse quadro é capaz de fornecer pontos de 
orientação para o processo de produção e 
escolha de livros didáticos, por exemplo.
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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, conexão e  coesão do discurso.

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.

...
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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 acontecer 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 justificativas para suas opiniões ou planos.

Usuário/a 
básico

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, como 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 1: Representação global dos níveis do CEFR8. 

8. Disponível em: https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale.

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale
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Na prática! Se você é um produtor de 
material didático, é importante que se 
familiarize com a estrutura dos níveis 
de proficiência do CEFR organizados 
em A1, A2, B1, B2, C1 e C2. No material, o 
alinhamento das habilidades de língua 
inglesa da BNCC com os descritores do 
CEFR pode ser um caminho interessante 
na criação de um escopo e sequência 
que concretize esse diálogo. O Escopo e 
Sequência produzido pelo Instituto Reúna 
no contexto do Programa UK-Brazil Skills 
for Prosperity traz um texto detalhado 
de como fazer o diálogo da BNCC com o 
CEFR em um escopo e sequência, além de 
um exemplo de escopo e sequência que 
pode ser adaptado a diferentes planos de 
obras, seguindo critérios de um checklist, 
também disponível no material.

De forma a contribuir para resultados 
satisfatórios na aprendizagem da língua inglesa 
na escola básica e contemplar os propósitos do 
Programa UK-Brazil Skills for Prosperity, este Guia 

propõe que os materiais didáticos para 6º e 7º 
anos sejam organizados visando o alcance do 
nível A1 e para 8º e 9º anos, parte do nível A29. 

Na prática! Ao se fazer a escolha de 
um material didático, é fundamental 
observar, entre outras características 
que serão abordadas neste capítulo, a 
existência de uma proposta de conteúdo 
programático para língua inglesa que 
seja transparente e viável, contemplando 
uma progressão dos temas e tópicos 
contidos nas unidades e/ou capítulos. 
Nessa seção - geralmente disponível nas 
primeiras páginas de livros didáticos, 
deve ser possível encontrar facilmente 
os objetivos de aprendizagem abordados 
em cada unidade ou módulo e, ainda, 
é interessante que expectativas de 

9. Essa definição está alinhada ao Guia de Proficiência pro-
duzido pelo Instituto Reúna no contexto do Programa Skill for 
Prosperity. Para aprofundamento no assunto, sugere-se a 
leitura do documento disponível no site do Instituto Reúna ou 
no Observatório Ensino da Língua Inglesa.

https://www.inglesnasescolas.org/educ-resource/escopo-e-sequencia-anos-finais-do-ensino-fundamental-lingua-inglesa/
https://www.inglesnasescolas.org/educ-resource/escopo-e-sequencia-anos-finais-do-ensino-fundamental-lingua-inglesa/
https://www.inglesnasescolas.org/educ-resource/guia-de-proficiencia-anos-finais-do-ensino-fundamental/
https://www.inglesnasescolas.org/
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proficiência inicial e alcançada do 
idioma ao final de um curso, ano letivo ou 
coleção sejam consideradas10.

Por fim, para o alinhamento de um material 
didático ao CEFR, é necessário que haja  
propostas que contemplem situações 
significativas de uso da língua pelos 
estudantes. Essa concepção se contrapõe 
à ideia de ensino estruturalista do idioma, 
apoiado em uma lista de regras gramaticais e 
palavras isoladas a serem aprendidas de forma 
isolada e descolada da realidade dos usuários 
da língua. 

10. Você pode ter uma referência do que isso significa con-
sultando o Escopo e Sequência que desenvolvemos.

Na prática! Um material alinhado ao CEFR 
traz atividades e propostas didáticas 
orientadas por propósitos comunicativos, 
ou seja, contempla a especificidade de 
situações comunicativas e de diferentes 
propósitos de uso da língua, sempre 
relacionados a níveis de proficiência 
representativos que aprendizes são 
capazes de realizar com a língua.

Os aspectos discutidos neste capítulo foram 
organizados e sistematizados em um checklist 
para nortear a produção e a escolha de 
materiais didáticos de língua inglesa que 
almejam ter como referenciais a BNCC e o CEFR. 
Esse checklist será apresentado de forma 
detalhada no capítulo a seguir. 

https://www.inglesnasescolas.org/educ-resource/escopo-e-sequencia-anos-finais-do-ensino-fundamental-lingua-inglesa/


2. O papel do 
material didático 
no ensino e na 
aprendizagem  
de língua  
inglesa
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Em razão da relevância do uso do material 
didático como apoio ao ensino e à 
aprendizagem da língua inglesa na educação 
básica, é preciso atentar-se para a relação e 
o alinhamento do material a outros elementos 
constitutivos do sistema educacional: o 
currículo, a formação docente e a avaliação. 

A imagem 1 ilustra esse alinhamento como 
compreendido neste Guia. A posição central 
é ocupada pela aprendizagem dos/das 
estudantes e todos os outros elementos são 
orquestrados de modo coerente e interligado 
para potencializar a aprendizagem da língua 
inglesa por todos e todas.  

Imagem 1: O alinhamento entre os elementos do sistema educacional a favor da aprendizagem da língua inglesa

Aprendizagem  
da Língua  

Inglesa

Formação  
Docente

Currículo

Avaliação

Materiais 
Didáticos
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Especialmente no que se refere às ações 
que integram o Programa UK-Brazil Skills 
for Prosperity, o alinhamento sobre o qual 
falamos a seguir fundamenta-se nos materiais 
referenciais e guias produzidos no âmbito 
do Programa. Isso significa dizer que, ao 
falarmos em alinhamento com o currículo, 
referimo-nos especificamente ao Referencial 
Curricular, com a formação docente, ao Guia 
de Formação Continuada e com a avaliação, 
ao Guia de Avaliação, todos referentes à etapa 
dos anos finais. Esse alinhamento ficará mais 
evidente por meio da discussão e dos boxes 
(quadros) trazidos a seguir.

Nesse alinhamento, a relação entre o 
material didático e o currículo deve ser 
estreita e dialógica, uma vez que o currículo 
é o documento que mostra o caminho a 
ser percorrido pelos/pelas estudantes 
na aprendizagem da língua inglesa. Assim, 
segundo Díaz (2011), o material ou o livro 
didático tem o papel de fazer a mediação 
entre o currículo no “papel”, isto é, o currículo 

prescrito, planejado ou projetado, e o 
currículo praticado, de fato. De acordo com o 
mesmo autor, 

Na realidade do sistema escolar, este material 
impresso assume a responsabilidade de 
apresentar o currículo aos professores, 
ganhando, assim, um papel significativo na 
definição do currículo que se vai ensinar. (DÍAZ, 
2011, p. 613)

Por isso, o alinhamento entre material 
didático e currículo é essencial na medida 
em que o material didático e o uso que se faz 
dele devem contribuir para que os direitos 
de aprendizagem definidos no referencial 
curricular sejam alcançados. É o currículo, 
então, que deve direcionar a escolha de um 
material didático.

https://www.inglesnasescolas.org/educ-resource/referencial-curricular-anos-finais-do-ensino-fundamental/
https://www.inglesnasescolas.org/educ-resource/referencial-curricular-anos-finais-do-ensino-fundamental/
https://www.inglesnasescolas.org/educ-resource/guia-de-formacao-continuada-anos-finais-do-ensino-fundamental/
https://www.inglesnasescolas.org/educ-resource/guia-de-formacao-continuada-anos-finais-do-ensino-fundamental/
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Alinhamento entre o material didático e o Referencial Curricular do Programa 
UK-Brazil Skills for Prosperity: o que é fundamental?

 y A ampliação do repertório cultural e vivencial dos/das estudantes.

 y O ensino por competências. 

 y O alinhamento à BNCC e ao CEFR, contemplando um ensino de língua inglesa para 
a formação integral, ancorado na perspectiva de inglês como língua franca e nos 
multiletramentos.

 y A inclusão dos objetivos de aprendizagem propostos no Referencial Curricular.

 y A progressão da aprendizagem ao longo do ano e entre os diferentes anos, tendo 
como referência os níveis de proficiência A1 e A2. 

 y O uso oral e escrito da língua inglesa em práticas sociais.

 y A seleção e organização das experiências de aprendizagem de modo a garantir o 
convívio ético e responsável e, ao mesmo tempo, atento às tensões e dilemas da 
sociedade contemporânea.

https://www.inglesnasescolas.org/educ-resource/referencial-curricular-anos-finais-do-ensino-fundamental/
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Embora a escolha de bons materiais didáticos 
seja imprescindível, é preciso lembrar 
que materiais sozinhos não asseguram a 
aprendizagem e, por isso, a relação entre 
materiais didáticos e formação docente 
também deve ser considerada. Segundo 
Sarmento e Lamberts (2016b, p. 293), 

o sucesso do LD (livro didático) na sala de aula 
está mais centrado no uso que o professor faz 
dele do que no material em si. 

Na prática! O material didático é muito 
potente enquanto elemento que contribui 
para a formação docente em serviço 
tanto do ponto de vista linguístico-
discursivo quanto de prática pedagógica 
de língua inglesa. Questões relacionadas 
ao gerenciamento de aula, aos insumos 
para o desenvolvimento das sequências 
didáticas propostas, a sugestões de 
dinâmicas e atividades complementares 
e a propostas de projetos disciplinares ou 
interdisciplinares são usualmente trazidos 
pelo manual do/da professor/a de forma 

a enriquecer e facilitar a prática docente. 
Assim, o manual do/da professor/a, se 
disponível e de qualidade, pode auxiliar 
na formação da/do docente de língua 
inglesa11. 

As mesmas autoras (2016b) argumentam que, 
em muitas situações, o/a docente precisa 
aprender por si, na prática, a lidar com o 
material e a utilizá-lo em sala de aula, correndo 
o risco de o material ser rejeitado pelos/pelas 
estudantes. Ainda, salientam que 

A formação acadêmica, geralmente, não dá 
conta de tantas demandas: ensinar a língua, 
as metodologias, as leis envolvendo educação, 
entre outras. O professor acaba aprendendo 
muito na prática de sala de aula, no dia-a-dia da 
escola. É assim também com o LD (livro didático). 
Por isso, é importante que nas instituições de 
ensino haja um tempo para preparação de 
aulas em conjunto, não só entre os professores 
de línguas, mas também com professores 
de outras áreas, para entenderem melhor os 

11.  SARMENTO e LAMBERTS, 2016a.
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livros e adaptá-los conforme seus contextos. 
(SARMENTO e LAMBERTS, 2016b, p. 296)

Nesse sentido, iniciativas de formação 
continuada de língua inglesa e apoio 
pedagógico ao docente devem articular suas 
ações de forma a orientar os/as docentes 
para a apropriação do material didático e 
para um uso crítico e criativo do mesmo, 
desenvolvendo competências não somente 
para usá-lo na prática pedagógica, mas para 
avaliar possíveis adaptações em relação ao 
que é trazido pelo material. 

Na prática! Algumas possibilidades de 
iniciativas de formação docente12 para 
uso do material didático são: iniciativas 
de formação continuada frequentes 
para o uso crítico do material didático; 
momentos de encontro semanal conjunto 

12. Para ler mais sobre formação docente, acesse o Guia de 
Formação Continuada, produzido pelo Instituto Reúna, no con-
texto do Programa UK-Brazil Skills for Prosperity, que orienta o 
planejamento e a execução de iniciativas de formação em dois 
percursos formativos - linguístico e de prática pedagógica.

dos/das docentes de língua inglesa para 
o planejamento utilizando o material 
didático e para a construção de materiais 
complementares; formação colaborativa 
dos/das docentes de língua inglesa por 
meio do compartilhamento de experiências 
sobre o uso do material didático.

https://www.inglesnasescolas.org/educ-resource/guia-de-formacao-continuada-anos-finais-do-ensino-fundamental/
https://www.inglesnasescolas.org/educ-resource/guia-de-formacao-continuada-anos-finais-do-ensino-fundamental/
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Alinhamento entre o material didático e o Guia de Formação Continuada do 
Programa UK-Brazil Skills for Prosperity: o que é fundamental?

Iniciativas de formação continuada que preparem os/as docentes para a seleção e 
uso de materiais para aprendizagem de inglês e que incluam:

 y princípios para avaliação, seleção, adaptação, suplementação e exploração de 
livros didáticos e materiais complementares;

 y demonstração prática de como aplicar esses princípios em contextos específicos 
e para alcançar os objetivos de aprendizagem desejados;

 y seleção de materiais (tweets, notícias, blogues, fotolegendas, timelines, etc.) 
como insumo pedagógico em contextos específicos e para alcançar os objetivos 
de aprendizagem desejados.

https://www.inglesnasescolas.org/educ-resource/guia-de-formacao-continuada-anos-finais-do-ensino-fundamental/


28GUIA DE MATERIAL DIDÁTICO 

Nesse alinhamento, a avaliação da 
aprendizagem também precisa estar em 
consonância com os outros elementos 
supracitados, fornecendo insumos para o 
acompanhamento do desenvolvimento e da 
progressão das aprendizagens previstas na 
BNCC e no currículo pelos e pelas estudantes. 
Nesse contexto, é importante que o livro 
didático traga sugestões de avaliações que 
não estejam restritas às avaliações somativas. 
Dessa forma, a avaliação deve ser considerada 
no material didático como uma prática que 
acompanha o trabalho pedagógico, alimenta o 
planejamento e a ação docente, fornecendo 
insumos para que o/a docente tenha uma 
variedade de instrumentos para avaliar os/as 
estudantes, fortalecendo o uso e a importância 
das rubricas e das devolutivas formativas.  

Para saber mais! Para maior 
aprofundamento no assunto, recomenda-se 
o Guia de Avaliação produzido pelo Instituto 
Reúna no contexto do Programa UK-Brazil 
Skills for Prosperity, onde os aspectos que 
compõem uma avaliação formativa são 
tratados com profundidade e exemplos 
práticos de como concretizar esses 
aspectos nas aulas de língua inglesa são 
encontrados.
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Alinhamento entre o material didático e o Guia de Avaliação do Programa  
UK-Brazil Skills for Prosperity: o que é fundamental?

 y A compreensão da avaliação enquanto prática formativa centrada na 
aprendizagem dos/das estudantes.

 y O diálogo com a noção de proficiência como um contínuo.

 y A compreensão do ensino e da avaliação como dois momentos inter-relacionados.

 y A avaliação das competências da dimensão linguístico-discursiva e das 
competências gerais.

 y A avaliação integrada a práticas de uso comunicativo da língua, avaliando a 
capacidade dos/das aprendizes de alcançar propósitos de uso da língua em 
situações comunicativas específicas, em que os conhecimentos linguístico-
discursivos - lexical e gramatical - estão a serviço da comunicação.

 y O foco nas condições de produção e uso da língua privilegiando a inteligibilidade 
na comunicação em detrimento da acuidade e de um modelo de falante nativo.



3. Um olhar para a 
qualidade: parâmetros 
para a produção  
e escolha de  
materiais  
didáticos 
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Como discutido no capítulo anterior, tanto 
a BNCC quanto o CEFR trazem elementos 
significativos para a produção e a escolha 
de materiais didáticos no contexto brasileiro. 
Além dos pontos abordados, há outros 
elementos que podem colaborar para a 
qualidade do material, contribuindo para que 
esse instrumento seja um real potencializador 
no ensino e aprendizagem da língua inglesa 
no país. Desta forma, o objetivo deste capítulo 
é apresentar todos esses aspectos de 
forma didática e prática, consolidados em 
um checklist com critérios que funcionam 
como parâmetros de qualidade e que podem 
tanto apoiar a escolha e a leitura crítica do 
material didático quanto orientar o processo 
de produção de materiais didáticos de 
língua inglesa (por editoras e pelos próprios 
docentes, na produção de material próprio). 

Na prática! A escolha do material didático 
abrange vários aspectos e envolve 
diversas pessoas. É preciso transparência, 
conhecimento e reconhecimento dos 
corpos docente e discente, que farão 
uso desses materiais. Vale salientar, no 
entanto, que não há um material didático 
melhor, mas há um material didático mais 
adequado para cada contexto. Segundo 
Vilaça (2010), 

É necessário reconhecer, no entanto, que a 
adequação é sempre parcial, uma vez que a 
quantidade de fatores envolvidos impossibilita 
que um material se “encaixe como uma luva” 
no contexto específico de ensino. Em outras 
palavras, o nível de adequabilidade expressa a 
menor ou maior probabilidade do material estar 
de acordo com os objetivos de ensino, com as 
características e as necessidades da situação-

alvo. (VILAÇA, 2010, p. 68) 
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Os aspectos elencados no checklist são 
inspirados em Ramos13 (2009 apud SARMENTO 
e LAMBERTS, 2016b), em orientações do PNLD e 
do EdReports14 e foram organizados em sete 
categorias que são:  

Categoria 1:  
Organização, objetividade e layout

• O que esta categoria inclui?
Aspectos relacionados a organização, 
objetividade e layout do material 
didático, referindo-se ao projeto 
gráfico e enunciados.

13. Os critérios propostos por Ramos (2009 apud SARMENTO e 
LAMBERTS, 2016b) são: público-alvo; objetivos das unidades; 
recursos; visão de ensino/aprendizagem; syllabus; progres-
são dos conteúdos; textos; atividades; material suplementar; 
flexibilidade da unidade; e manual do professor.

14. Selecting for Quality: 6 key adoption steps. Disponível em: 
https://www.edreports.org/resources/adoption-steps.

• Por que esta categoria é importante?
Os elementos dessa categoria ajudam 
a garantir uma boa experiência de uso 
e manuseio do material por docentes e 
estudantes.

Categoria 2:  
Foco e coerência 

• O que esta categoria inclui?
Nessa categoria, estão englobados 
aspectos como as premissas 
pedagógicas do material, o 
desenvolvimento dos objetivos de 
aprendizagem de forma progressiva, 
evidente e adequada ao ano de 
ensino, a formação integral e o 
nível de proficiência do CEFR a ser 
trabalhado em cada ano de ensino. A 
categoria destaca a importância de o 
material didático estimular e ampliar a 

https://www.edreports.org/resources/adoption-steps
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autonomia do/da estudante ao longo 
dos anos e contemplar propostas 
didáticas que incluam diferentes 
demandas cognitivas e dialoguem com 
a taxonomia de Bloom. 

• Por que esta categoria é importante?
Esses aspectos permitem que se 
verifique a existência da progressão 
do conteúdo no material didático, 
em consonância com a BNCC, o 
currículo escolar e as possibilidades 
e necessidades dos estudantes dos 
níveis A1 e A2 em diferentes etapas da 
escolaridade. Além disso, os aspectos 
buscam potencializar o papel do/da 
estudante como protagonista de seu 
aprendizado ao propor que os objetivos 
de aprendizagem estejam evidentes 
para esse público e que a autonomia 
dos/das aprendizes seja progressiva no 
estudo do idioma.

Categoria 3:  
Rigor conceitual e outros aspectos 

• O que esta categoria inclui?
Essa categoria, que se relaciona 
diretamente com o capítulo 2 deste 
Guia, compreende aspectos referentes 
aos documentos referenciais do 
Programa: a BNCC e o CEFR. Dentre os 
aspectos estão: concepção de língua, 
pressupostos teóricos para o ensino 
e a aprendizagem de língua inglesa e 
os aspectos linguístico-discursivos 
dos eixos que compõem o conjunto 
dos objetivos de aprendizagem 
expressos no Escopo e Sequência e no 
Referencial Curricular, construídos no 
âmbito do Programa. 

• Por que esta categoria é importante?
Essa categoria contribui para que os 
materiais traduzam rigorosamente 
aquilo que os documentos estruturantes 
objetivam realçar por meio de suas 
escolhas conceituais e metodológicas. 
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Nesse sentido, a categoria contribui 
para a produção e escolha de materiais 
didáticos alinhados à BNCC e ao CEFR e, 
dessa forma, ao Referencial Curricular 
elaborado no contexto do Programa UK- 
-Brazil Skills for Prosperity.

Categoria 4:  
Avaliação  

• O que esta categoria inclui?
Os aspectos dessa categoria referem-
se à presença de instrumentos 
avaliativos e autoavaliativos no 
material didático coerentes com o 
que se deseja avaliar, ao apoio ao/à 
docente para a condução de práticas 
avaliativas e acompanhamento do 
desenvolvimento dos/das estudantes 
na língua inglesa.

• Por que esta categoria é importante?
Os aspectos elencados nessa 

categoria auxiliam a promover um 
ensino focado na aprendizagem, 
contribuindo para a igualdade e a 
equidade na aprendizagem da língua 
inglesa aos/às estudantes.

Categoria 5:  
Recursos   

• O que esta categoria inclui?
Aspectos relacionados à variedade 
de recursos extras oferecidos pelo 
material didático, como recursos de 
apoio e materiais complementares 
e propostas para o trabalho 
interdisciplinar. Além desses, a 
categoria tem foco também no 
manual do/da professor/a e nos 
aspectos a ele relacionados, como 
orientação para o uso de tecnologia, 
sugestões de trabalho e recursos para 
estudantes com diferentes ritmos de 
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aprendizagem, sugestões e estratégias 
de agrupamento de estudantes para 
atividades colaborativas e múltiplas 
estratégias de ensino. 

• Por que esta categoria é importante?
Essa categoria auxilia a identificar a 
variedade de recursos que compõem o 
material, sua relevância e a existência 
de alinhamento entre o material e os 
recursos disponíveis, fornecendo apoio 
para o planejamento de aulas e insumos 
para a prática docente e suporte para a 
aprendizagem dos/das estudantes. 

Categoria 6:  
Conscientização intercultural e inclusão    

• O que esta categoria inclui?
Os aspectos nesse item buscam 
apoiar a produção de um material 
que seja inclusivo do ponto de vista 
social, racial, étnico e de gênero, de 

estudantes com deficiência, e que não 
apresente visões estereotipadas e 
eurocentradas da língua, de indivíduos, 
valores e práticas. 

• Por que esta categoria é importante?
Esses elementos ajudam a promover 
o ensino e a construção de uma 
sociedade mais inclusiva, além de 
contribuir para a construção da 
concepção da língua inglesa como  
língua franca. Essa preocupação 
dialoga com a BNCC, que concebe o 
estudo da língua inglesa em sua função 
formativa, integrando os conhecimentos 
linguístico-discursivos a um propósito 
social e político. Para isso, é necessário 
proporcionar vivências em língua inglesa 
que possibilitem o acesso a diversos 
bens culturais e artísticos, mobilizando, 
inicialmente, referências que circulam 
nas vidas dos/das estudantes e, 
progressivamente, convidando-os/
as a expandir seu repertório. Assim, a 
partir da curiosidade por outros povos, 
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culturas e línguas, são estimulados 
a consciência da diversidade e do 
hibridismo constitutivos da sociedade 
e o reconhecimento e respeito à 
diversidade linguístico-cultural. Nesse 
processo, proporciona-se a eles e 
elas, também, o direito de ampliar sua 
consciência de si e de atuar de modo 
crítico no mundo contemporâneo por 
meio da aprendizagem da língua inglesa.

Na prática! Na escolha de materiais 
didáticos, além dos aspectos dispostos 
no checklist, é importante que se 
verifique a abertura do material 
para a contextualização local, seu 
alinhamento com o currículo e se ele 
atende a demandas das redes que foram 
identificadas de maneira explícita, por 
exemplo, em resultados de avaliação da 
aprendizagem dos/das estudantes. 

3.1. Checklist

O checklist está disposto a seguir. Ao fazer 
uso do instrumento, observe que a segunda 
coluna contém perguntas para análise dos 
materiais, ao lado direito de cada pergunta há 
três colunas: uma com a letra S, que significa 
“sim”; a outra com a letra N, que significa “não”; 
e a terceira com a letra P, “parcialmente”, 
possibilitando que você assinale se cada 
item do checklist está contemplado, não 
está contemplado ou está parcialmente 
contemplado no material didático. 

Na prática! Se você é professora ou 
professor de língua inglesa e deseja 
utilizar o checklist para a produção de 
sequências didáticas, pode selecionar 
as  categorias e os aspectos que mais 
dialogam com suas necessidades e 
possibilidades locais.
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Checklist S N P

1: Organização, 
objetividade e 
layout

1.1  A diagramação das unidades/capítulos propicia rápida leitura e 
fácil compreensão do conteúdo apresentado no material?

1.2 As imagens possuem qualidade e legibilidade gráfica e são 
adequadas ao seu público?

1.3 A fonte utilizada propicia uma boa experiência de leitura?

1.4 Os enunciados são objetivos e de fácil compreensão? 

2: Foco e 
coerência

2.1 O material contempla as habilidades de língua inglesa previstas 
pela BNCC e pelo currículo local, de maneira articulada, 
sequenciada e coerente?

2.2 A progressão no conteúdo de cada unidade/capítulo e entre as 
unidades/capítulos é evidente e factível?

2.3 As atividades e os exercícios propostos pelo material 
contemplam competências gerais da BNCC e específicas da 
área de linguagens e de língua inglesa?

...
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Checklist S N P

2.4 Os objetivos de aprendizagem são transparentes e coerentes 
para  docentes e estudantes?

2.5 O  material é apropriado ao nível de proficiência esperado15 para 
o ano/etapa (A1 para 6º e 7º anos e A2 para 8º e 9º anos16)?

2.6 O material aborda temas formativos e pertinentes à faixa etária 
e à realidade dos/das estudantes?

2.7 Há ampliação da autonomia do/da aprendiz à medida que ele/
ela avança na aprendizagem do idioma?

2.8 O material contempla propostas que incluem diferentes 
demandas cognitivas17? 

2.9 As premissas pedagógicas do manual do/da professor/a se 
concretizam no livro do/da estudante?

15. Para mais informações sobre as expectativas linguístico-discursivas para estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental, sugere-se a leitura do 
Guia de Proficiência, produzido pelo Instituto Reúna, no contexto do Programa UK-Brazil Skills for Prosperity.

16. O quadro 1, que traz a representação global dos níveis do CEFR, pode apoiar essa análise.

17. Para mais informações sobre os domínios cognitivos, recomenda-se aprofundamento na taxonomia de Bloom.

...

https://www.inglesnasescolas.org/educ-resource/guia-de-proficiencia-anos-finais-do-ensino-fundamental/


39GUIA DE MATERIAL DIDÁTICO 

Checklist S N P

3: Rigor 
conceitual 
e outros 
aspectos18  

3.1 A concepção de inglês como língua franca norteia as escolhas 
pedagógicas do material?

3.2 O material promove uma educação linguística voltada para a 
interculturalidade?

3.3 O material aborda habilidades de diferentes eixos organizadores 
da BNCC de forma integrada e por meio de práticas sociais de 
uso da língua? 

3.4 O material oferece, de maneira balanceada, momentos para 
práticas de interação, produção e compreensão oral e escrita?  

3.5 As atividades e propostas didáticas de compreensão 
e produção oral e escrita são orientadas por gêneros, 
interlocutores e propósitos comunicativos19?

3.6 O material propõe o trabalho com estratégias de compreensão 
e produção oral e escrita?

18. Para uma compreensão aprofundada de inglês como língua franca, sugere-se a leitura do Referencial Curricular, produzido pelo Instituto Reúna, no 
contexto do Programa UK-Brazil Skills for Prosperity.

19. Recomenda-se que as propostas de produção e compreensão textuais estejam organizadas em estágios de pré-atividade, atividade e pós-atividade.

...

https://www.inglesnasescolas.org/educ-resource/referencial-curricular-anos-finais-do-ensino-fundamental/
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Checklist S N P

3.7 O material propõe atividades com textos autênticos e 
significativos, incluindo textos multimodais, diversificados e 
adequados?

3.8 O material propõe atividades que convidam o/a estudante a 
usar a língua de forma crítica e significativa?

4: Avaliação 4.1 O material oferece periodicamente instâncias para avaliação 
formativa e somativa?

4.2 O material propõe momentos de autoavaliação? 

4.3 Há informações nos instrumentos avaliativos do material 
que indicam quais objetivos de aprendizagem estão sendo 
avaliados? 

4.4 Nas propostas da avaliação, há rubricas coerentes com os 
objetivos de aprendizagem que se deseja avaliar20? 

20. Para aprofundamento sobre rubricas, recomenda-se a leitura do Guia de Avaliação, produzido pelo Instituto Reúna, no contexto do Programa UK-
-Brazil Skills for Prosperity.

...
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Checklist S N P

4.5 O material fornece orientação e apoio ao/à professor/a para a 
condução de intervenções a partir dos resultados avaliativos?

5: Recursos 5.1 O material oferece recursos de apoio (exemplos: softwares, 
jogos educacionais, glossários)?

5.2 O material indica materiais complementares (exemplos: sites, 
vídeos, filmes, músicas, podcasts)?

5.3 O material traz propostas para o trabalho interdisciplinar?

5.4 O manual do/da professor/a possui propostas de atividades e 
indica procedimentos para o ensino da língua inglesa?

5.5 O manual do/da professor/a inclui orientação para o uso de 
tecnologia incorporada para apoiar e aprimorar o aprendizado 
do/da estudante?

5.6 O manual do/da professor/a inclui sugestões de trabalho 
e recursos para estudantes com diferentes ritmos de 
aprendizagem? 

...
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Checklist S N P

5.7 O manual do/da professor/a disponibiliza sugestões e 
estratégias de agrupamento de estudantes para atividades 
colaborativas?

5.8 O livro do/da estudante, o manual do/da professor/a e o caderno 
de atividades são complementares e alinhados entre si?

6: Conscientização 
intercultural  
e Inclusão 

6.1 Há representatividade de mulheres, negros e negras no 
material?

6.2 Há cuidado na escolha de tópicos e representantes, evitando 
a visão estereotipada e eurocentrada de indivíduos, valores e 
práticas?

6.3 O material é isento de estereótipos, preconceitos ou qualquer 
tipo de texto discriminatório?

6.4 Há oportunidades de interação com temáticas de desigualdade 
social e de gênero?

6.5 O material traz recursos de acessibilidade para estudantes com 
deficiência?



4. Materiais 
didáticos 
na sala de 
aula 
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O livro didático não tem vida sem que alguém dê 
vida a ele; ele cumpre seu papel de facilitador 
do processo de ensino e aprendizagem 
somente quando é utilizado por professores e 
alunos. (SARMENTO e LAMBERTS, 2016a, p. 73)

Neste capítulo, trata-se do uso consciente 
dos materiais didáticos em sala de aula, 
sempre de forma conectada ao currículo e ao 
planejamento, para potencializar o ensino e a 
aprendizagem da língua inglesa na educação 
básica. De acordo com Sarmento e Lamberts 
(2016b, p. 298) 

O uso consciente e crítico do livro didático pode 
ser um dos caminhos para que a aprendizagem 
do idioma realmente aconteça e faça sentido 
na vida dos alunos. 

Em primeiro lugar, se você, professor ou 
professora, fez uma escolha de material 
didático pautada em critérios específicos e 
significativos para o seu contexto, integre-o 
ao seu planejamento e inicie o uso dele em 

sua prática de aula. Aos poucos, conforme o 
material estiver integrado ao seu contexto, 
se necessário, adapte-o e complemente-o 
em processo. Afinal de contas, é o uso que 
poderá informar a possível necessidade de 
adaptações. 

Xperience: A coleção Xperience 
Nova Escola é uma série de livros 
didáticos para os anos finais do Ensino 
Fundamental (6º a 9º ano), desenvolvidos 
por dezenas de professores de língua 
inglesa e especialistas de todo o Brasil, 
como parte das entregas do programa 
UK-Brazil Skills for Prosperity. Cada 
livro contém lições para trabalhar 
a compreensão de textos orais e 
escritos, produção escrita, produção 
oral, gramática e vocabulário. Os 
exemplares de cada ano para estudantes 
e professores/as estão disponíveis em 
https://www.inglesnasescolas.org/

https://www.inglesnasescolas.org/biblioteca/?type=educ_resource&publication_type=livro&theme=programa-skills-for-prosperity
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Caso você identifique a necessidade de 
alguma adaptação, seja para aproximar o 
material dos/das estudantes, para acomodar 
necessidades e/ou interesses de diferentes 
grupos, contextos e territórios e, inclusive, 
para atender e aproximar-se do currículo local, 
ou para adequá-lo à carga horária de língua 
inglesa de cada rede e/ou unidade escolar, é 
preciso enfatizar que essa adaptação deve 
ser muito cautelosa e criteriosa. Um material 
didático, especialmente o livro didático, traz 
um programa de ensino (ou syllabus) elaborado 
e avaliado por especialistas chancelados na 
área, uma proposta pedagógica ancorada 
em pressupostos previamente desenhados, 
tarefas cuidadosamente elaboradas, 
equilíbrio entre prática e produção, entre 
outras particularidades que precisam ser 
rigorosamente respeitadas na construção de 
uma obra. Uma adaptação equivocada pode 
vir a prejudicar o alcance das aprendizagens 
essenciais aos estudantes.  

Nesse sentido, longe de ser o detentor da 
“verdade absoluta”, é importante que o material 
seja compreendido como uma proposta que 
pode ser ajustada, conforme o conhecimento 
que você, professor/a, tem sobre seus 
estudantes e sobre a realidade escolar em 
que atua. 

Na prática! No artigo Adaptações ao Livro 
Didático de Língua Inglesa, as professoras 
Simone Sarmento e Denise Lamberts 
propõem uma série de possibilidades de 
adaptação e modificação ao material 
didático. O artigo está disponível em: 
https://revistas.anchieta.br/index.
php/RevistaInterseccoes/article/
view/1291/1174.

Nos casos em que você optar pela adaptação 
dos materiais, recomenda-se que algumas 
premissas sejam respeitadas:

https://revistas.anchieta.br/index.php/RevistaInterseccoes/article/view/1291/1174
https://revistas.anchieta.br/index.php/RevistaInterseccoes/article/view/1291/1174
https://revistas.anchieta.br/index.php/RevistaInterseccoes/article/view/1291/1174
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PREMISSA 1:  
Manutenção do equilíbrio entre 
atividades de produção e de recepção 
oral e escrita.

• Por que esta premissa é importante?
Ao manter um equilíbrio entre as 
atividades de produção e de recepção, 
preserva-se a estrutura de eixos 
estruturantes e de seus conhecimentos 
linguístico-discursivos, que compõem o 
conjunto dos direitos de aprendizagem 
da Base e a organização das atividades 
linguístico-comunicativas do CEFR. 
Assim, oportuniza-se ao/à estudante  
momentos de prática e progressão em 
escrita, leitura e oralidade. 

PREMISSA 2:  
Não predominância de atividades ou 
tarefas que abordam vocabulário e 

gramática de forma desconectada dos 
propósitos de uso da língua.

• Por que esta premissa é importante?
Segundo a própria BNCC, “o eixo 
Conhecimentos linguísticos consolida-
se pelas práticas de uso, análise e 
reflexão sobre a língua, sempre de 
modo contextualizado, articulado e 
a serviço das práticas de oralidade, 
leitura e escrita” (BRASIL, 2018, p. 245). 
Além disso, o documento também 
explicita que embora os eixos 
oralidade, leitura, escrita, dimensão 
intercultural e conhecimentos 
linguísticos sejam tratados de forma 
separada na organização da BNCC, 
“estão intrinsecamente ligados nas 
práticas sociais de usos da língua 
inglesa e devem ser assim trabalhados 
nas situações de aprendizagem 
propostas no contexto escolar” (p. 
245), não devendo nenhum dos eixos 
ser tratado como mais importante 
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ou como pré-requisito para o uso da 
língua, afastando-se, assim, de uma 
visão tecnicista da língua, que a limita 
a um conjunto de regras gramaticais 
desconectadas de propósitos 
comunicativos.

PREMISSA 3:  
Preservação de atividades ou 
tarefas que focalizam os objetivos de 
aprendizagem almejados.

• Por que esta premissa é importante?
Essa premissa ajuda a preservar o 
alinhamento do material didático ao 
currículo, como a adequação ao ano e 
à etapa escolar e o desenvolvimento 
de habilidades e competências 
presentes no documento de forma 
sequencial e progressiva. Além disso, a 
integralidade dos conteúdos assegura 
o direito das educandas e educandos 

de se compreenderem como cidadãos 
em um mundo plurilíngue e terem suas 
vivências e experiências linguísticas e 
culturais celebradas em seu percurso 
de aprendizagens linguísticas. 

Na prática! Num contexto de pandemia, 
essa premissa pode ser utilizada 
para preservar as aprendizagens que 
precisam ser garantidas para o avanço 
dos/das estudantes e a redução do 
distanciamento entre as aprendizagens 
propostas no currículo e as reais da 
maioria dos/das estudantes.

PREMISSA 4:  
Priorização de textos autênticos e  
multimodais. 

• Por que esta premissa é importante?
Para o trabalho pedagógico, a BNCC 
recomenda o uso de diferentes 
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recursos midiáticos verbo-visuais 
(cinema, internet, televisão, entre 
outros) como “insumos autênticos e 
significativos, imprescindíveis para 
a instauração de práticas de uso/
interação oral em sala de aula e de 
exploração de campos em que tais 
práticas possam ser trabalhadas” 
(BRASIL, 2018, p. 243). Segundo o 
documento, por meio dessas práticas, 
são oportunizadas aos/às estudantes 
vivências e reflexão sobre os usos 
orais/oralizados do idioma. Além 
disso, a visão dos multiletramentos, 
materializada nas práticas sociais do 
mundo digital, busca enfatizar não 
apenas a pluralidade nessas práticas e 
nos usos da linguagem, como também 
as novas potencialidades semióticas 
acarretadas pelas novas tecnologias 
digitais. Assim, assume especial 
importância o trabalho com os gêneros 
discursivos digitais e multissemióticos, 
bem como a problematização dos novos 

modos de produzir e distribuir sentidos, 
potencializando a participação e a 
circulação dos/das aprendizes nas 
práticas sociais de uso da língua.

 
Com este capítulo sobre o uso dos materiais 
didáticos em sala de aula, finalizamos este 
Guia de Material Didático relativo aos finais 
do Ensino Fundamental. Acredita-se que, com 
um olhar atento e crítico para as três etapas 
aqui abordadas - produção, escolha e uso de 
materiais didáticos -, e para o alinhamento 
- especialmente das etapas de escolha e 
uso - com o currículo, a formação docente 
e a avaliação, estaremos tomando decisões 
bem-informadas e conscientes de forma a 
dar suporte para o ensino de língua inglesa 
no contexto do Programa UK-Brazil Skills for 
Prosperity. 
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