
 

 

  

 
Plano de Ações 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Local 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma Data de Realização das 

Atividades 

Carga Horária 

8º ANO  04/06 a 12/06 

 

1 AULA 

Componente Curricular Central: Componente Curricular 

Participante: 

Professora: 

LÍNGUA INGLESA  MICHELLE KATE RAMTHUN 

BONETTE  

Tema Genérico do Plano de Aula: 

Entertainment - Entretenimento 

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 diferentes 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. 

CG04 - Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem 

como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias 

e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

  

Competências Específicas de Linguagens: 

CA01 - Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e 



 

 

valorizando-as como formas de significação da realidade e expressão de subjetividades e identidades sociais e culturais. 

CA02 - Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem (artísticas, corporais e linguísticas) em diferentes campos da atividade 

humana para continuar aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação na vida social e colaborar para a construção de uma 

sociedade mais justa, democrática e inclusiva. 

CA03 - Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras e escrita), corporal, visual, sonora e digital – para se 

expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao 

diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação. 

CA05 - Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às 

mundiais, inclusive aquelas pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como participar de práticas diversificadas, 

individuais e coletivas, da produção artístico-cultural, com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas. 

Competências Específicas da Língua Inglesa: 

1. 2. 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. 

2. 6. 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 

 Usos de recursos linguísticos e paralinguísticos no intercâmbio oral. 

 Negociação de sentidos (mal-entendidos no uso da língua inglesa e conflito de opiniões). 

 Construção de sentidos por meio de inferências e reconhecimento de implícitos. 

 Construção de repertório artístico-cultural. 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades BNCC) 

 (EF08LI03) Construir o sentido global de textos orais, relacionando suas partes, o assunto principal e informações relevantes. 

(EF08LI05) Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito no texto para construção de sentidos. 

(EF08LI08) Analisar, criticamente, o conteúdo de textos, comparando diferentes perspectivas apresentadas sobre um mesmo 

assunto. 

(EF08LI18) Construir repertório cultural por meio do contato com manifestações artístico-culturais vinculadas à língua inglesa (artes 

plásticas e visuais, literatura, música, cinema, dança, festividades, entre outros), valorizando a diversidade entre culturas. 

(EF08LI19) Investigar de que forma expressões, gestos e comportamentos são interpretados em função de aspectos culturais. 

 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

 Caderno, caneta, lápis e pesquisa na internet (se possível). 



 

 

Aplicação/Fixação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Observe o gráfico acima e perceba como são os gostos dos americanos no quesito música. 

Após a leitura do gráfico, responda as seguintes questões: 

a) What styles of music do you like? What styles do you dislike? (Que estilos de música você 

gosta? Que estilos você não gosta?). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

b) What styles of music are popular in your country? (Que estilos de música são populares em 

seu país?). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2) Word Power. That’s entertainment! (O poder da palavra. Isso é entretenimento!). 

 Na atividade A, vocês vão completar esse mapa de palavras com estas palavras que estão na 

lista abaixo. Algumas palavras podem ir em mais de uma categoria. Por exemplo: Action (a 

tradução é ação), podemos colocar em “movies” que é a categoria dos filmes. As três categorias 

que existem são: Movies (filmes), TV shows (programas de TV) e Music (Música). 



 

 

 Na atividade B, vocês vão adicionar mais duas palavras para cada categoria. 

 Na atividade C, vocês vão numerar os itens de cada lista a partir do 1 (do que você gosta mais) 

até o 6 (do que você gosta menos). No nosso retorno, vamos comparar seus gostos com os dos 

seus colegas. 

 Traduzir apenas as palavras que vocês têm mais dificuldades. Falar sobre entretenimento é bacana 

porque a maioria das palavras é muito semelhante a nossa língua. Por exemplo: Electronic = música 

eletrônica, Horror=terror, Science Fiction=ficção científica, e assim por diante. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Síntese/Avaliação 

A avaliação será realizada através da verificação do conteúdo apreendido e do vocabulário estudado. 

Registro de Frequência 

 No retorno das aulas com atividades realizadas no caderno. 

Referencial 

  Richards, J. C.; Hull, J.; Proctor, S. Interchange Fifth Edition. Cambridge University Press: United Kingdom, 2017. 

 

 


