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2020 

Plano de Ações 
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Local 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma 
6º ANO 

Data de Realização das Atividades 
28/05 a 03/06 

Carga Horária 
1 AULA 

Componente 
Curricular Central: 
 
Linguagem 

Componente Curricular 
Participante: 
 
Língua Inglesa 
 

Professor(es):  
Paulo Sergio de Moraes 
Vilson Meireles da Silva 
Talita Veis 
Dayane da Silva Queiroz 
Ana Paula Pereira 
Ana Maria dos Santos Teixeira 
Rita Schumann 
Vania Cristina Marcon da Rocha Lusa 
Michele Kate Ramthun Bonette 

Tema Genérico do Plano de Aula: Introducing 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular) 
 

CG01 - Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital 
para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, 
democrática e inclusiva. 
CG02 – Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a 
reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e 
resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das deferentes áreas. 
CG03 Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de 
práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 
CA01- Identificar o lugar de si e o do outro em um mundo plurilíngue e multicultural, refletindo, criticamente, sobre como 
a aprendizagem da língua inglesa contribui para a inserção dos sujeitos no mundo globalizado, inclusive no que 
concerne ao mundo do trabalho.  
CA02 - Comunicar-se na língua inglesa, por meio do uso variado de linguagens em mídias impressas ou digitais, 
reconhecendo-a como ferramenta de acesso ao conhecimento, de ampliação das perspectivas e de possibilidades para 
a compreensão dos valores e interesses de outras culturas e para o exercício do protagonismo social. 
CELI01 – Identificar o lugar de si e o do outro em um mundo plurilíngue e multicultural, refletindo criticamente sobre 
como a aprendizagem da língua inglesa contribui para a inserção dos sujeitos no mundo globalizado, inclusive no que 
concerne ao mundo do trabalho. 
CELI02 – Comunicar-se na língua inglesa por meio do uso variado de linguagem em mídias impressas ou digitais, 
reconhecendo-a como ferramentas de acesso ao conhecimento, de ampliação das perspectivas e de possibilidades 
para a compreensão dos valores e interesses de outras culturas e para o exercício do protagonismo social.  
CELI03 – Identificar similaridades e diferenças entre a língua inglesa e a língua materna/outras línguas, articulando-se a 
aspectos sociais, culturais e identitários, em uma relação intrínseca entre língua, cultura e identidade. 
CELI04 – Elaborar repertórios linguístico-discursivos da língua inglesa, usados em diferentes países e por grupos 
sociais distintos dentro de um mesmo país, de modo a reconhecer a diversidade linguística como direito e valorizar os 
usos heterogêneos, híbridos e multimodais emergentes nas sociedades contemporâneas. 
CELI06 – Conhecer diferentes patrimônios culturais, materiais e imateriais, difundidos na língua inglesa, com vistas ao 
exercício da fruição e da ampliação de perspectivas no contato com diferentes manifestações artístico-culturais. 

 

Objetos de Conhecimento 

Countries, Nationalities, Languages, to be present; 

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



(EF06LI18) Reconhecer semelhanças e diferenças na pronúncia de palavras da língua inglesa e da língua materna e/ou 

outras línguas conhecidas. 

(EF06LI04) Reconhecer, com o apoio de palavras cognatas e pistas do contexto discursivo, o assunto e as informações 

principais em textos orais sobre temas familiares. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

 Dicionário on line ou físico, google tradutor, materiais escolares de uso pessoal; 

 

Atividade 1  

“Vamos falar e escrever em Inglês”? Acredite você é capaz! 

ORIENTAÇÕES 

1. Verificar sempre as atividades anteriores; 

2. Ler os textos dos balões abaixo e procurar a tradução; 

3. Imprimir esta folha pra colar no caderno (quem tem impressora), desenhar um balão em branco 

no caderno ou folha, ou vá até a escola apanhar uma cópia da atividade; 

4. No último balão impresso ou desenhado, escrever informações sobre você, usando um dos três 

exemplos e se possível, colar uma foto sua; 

5. Não se esqueça de colocar a data do período das atividades; 

 

Fonte: Coleção It Fits – 

PNLD, págs. 14/15. 


