
Ano 

Letivo  

2020  

Plano de Ações  

ATIVIDADES NÃO-PRESENCIAIS  
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR  

 

Ano/Turma  

  7º ANO 

Semana  

 21/05 a 27/05 

Carga Horária  

  1 AULA 

Componente 
Curricular Central:  
 LÍNGUA INGLESA 

Componente Participante 
Curricular 

 Professor:  
  Vilson Meireles da Silva 

Tema da Aula:  

  TEXT : YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW 

Competências específicas a serem desenvolvidas nesta aula (da Área ou 
Componente Curricular)  
Identificar similaridades e diferenças entre a língua inglesa e a língua materna/outras 
línguas, articulando-as a aspectos sociais, culturais e identitários, em uma relação 
intrínseca entre língua, cultura e identidade.    

Objetos de Conhecimento      
COMPREENSÃO E TRADUÇÃO DO TEXTO 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base 
Municipal de Caçador)      

(EF07LI06) Antecipar o sentido global de textos em língua inglesa por inferências, 
com base em leitura rápida, observando títulos, primeiras e últimas frases de 
parágrafos e palavras-chave repetidas.  
(EF07LI07) Identificar a(s) informação(ões)-chave de partes de um texto em língua 
inglesa (parágrafos). Construção do sentido global do texto  
(EF07LI08) Relacionar as partes de um texto (parágrafos) para construir seu sentido 
global. Práticas de leitura e pesquisa Objetivos de leitura  
(EF07LI09) Selecionar, em um texto, a informação desejada como objetivo de leitura. 
Leitura de textos digitais para estudo  
(EF07LI10) Escolher, em ambientes virtuais, textos em língua inglesa, de fontes 
confiáveis, para estudos/pesquisas escolares. Atitudes e disposições favoráveis do 
leitor Partilha de leitura  
 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados.   

CADERNOS, DICIONÁRIOS, OUTRAS FONTES DE CONSULTA. 

Avaliação: CORREÇÃO LINGUÍSTICA, CADERNOS, EXERCICIOS. 

Referencial  

 EXERCICIOS E TEXTOS DA INTERNET E ARQUIVOS DO PROFESSOR  

  

  

 



 

 

ATIVIDADES PARA SEREM REALIZADAS NO CADERNO 
 
1- COPY THIS TEXT: 
 
Yesterday, today and tomorrow 
 
    Yesterday John went to school, played soccer, surfed the internet, 
did his homework, called his best friend, downloaded songs 
from the internet and visited his grandmother. 
    Today John is playing videogames, helping his mother, studying 
English, eating microwave popcorn, drinking soda, reading a comic 
book, writing a letter and taking pictures. 
    Tomorrow John is going to travel, swim in the sea, eat some ice 
cream, eat chocolate, call his girlfriend, go on Facebook, buy 
presents, watch TV, sleep until late and laugh a lot. 
 
 
2. Responda - Answer 
A. What did John do yesterday? 
_ 
_ 
B. What is John doing today? 
_ 
_ 
C. What is John going to do tomorrow? 
- 
- 
 

3-TRANSLATION: TRADUZIR O TEXTO: 

 

 


