
 

 

 

  

Ano Letivo 
2020 

Plano de Ações 
ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

Local 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma  Data de realização das atividades:  Carga Horária:  

3º ano 28/05 a 03/06 1 AULA 

Componente Curricular 
Central: 

Componente Curricular Participante: Professor: 

ENGLISH - RITA SCHUMANN 

Tema da Aula:  

IT IS (IT’S) – THEY ARE (THEY’RE) – YES, IT IS – NO, IT IS NOT 

Competências específicas a serem desenvolvidas nesta aula (da Área ou Componente Curricular) 

Utilizar novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, para pesquisar, selecionar, compartilhar, 
posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na língua inglesa, de forma ética, crítica e responsável. 

Objetos de Conhecimento 

Construção de repertório lexical e autonomia leitora 

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

(CDR. EF03LI00. N.05) Explorar ambientes virtuais e/ou aplicativos para construir repertório lexical na língua inglesa. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

Caderno - computador – internet – dicionário e demais materiais escolares. 

Avaliação:  
Será uma avaliação diagnóstica para verificar o que foi de fato aprendido no período de isolamento e se conseguiram 
cumprir com os objetivos de aprendizagem previstos no Currículo e na Base Nacional Comum Curricular, solicitadas nas 
atividades. 

 

Referencial:  

Spaghetti Kids- Book 3 (Ana Cláudia Rodovalho – Karina Torres F. Silva – Luciana Renda B. Melo) 

 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS – ALUNOS 

EXPLICAÇÕES: 

IT IS ou IT’S: significa Ele é – Ele está – Ela é – Ela Está  

 

It’s a cat 

ou 

It is a cat 

 

É um gato 

THEY ARE ou THEY’RE: significa Eles são – Eles estão – Elas são – Elas estão 

 

They are cats 

ou 

They’re cats 

 

São gatos 

YES, IT IS: significa Sim, é ou Sim, está. 

 

 

Is it a ball? 

(É uma bola) 

 

Yes, it is.  

(Sim, é) 

NO, IT ISN’T: significa Não, não é ou Não, não está. 

 

Is it a car? 

(É um carro) 

No, it isn’t. 

(não, não é) 

                                                                 



 

 

 

 1ª ATIVIDADE: Complete the sentences with It’s or They’re: (Complete as sentenças com IT’S ou 

THEY’RE): 

a)     _____ a blackboard          b)  __________ a map. 

c)  _________ pens.                         d)  ___________ sisters. 

 

e)      __________ a chair.                  f)    __________ books. 

 

 

2ª ATIVIDADE: Look and answer: (Olhe e responda): 

 

a)Is it a pencil? 

 

(  ) Yes, it is (  ) No, it isn’t 

b)Is it a pen? 

 

(  ) Yes, it is (  ) No, it isn’t 

c)Is it a book? 

 

(  ) Yes, it is (  ) No, it isn’t 

d)Is it a schoolbag? 

 

(  ) Yes, it is (  ) No, it isn’t 

e)Is it a a pencil sharpener? 

 

(  ) Yes, it is (  ) No, it isn’t 

                      

3ª ATIVIDADE: Match: (Ligue) 

1. Notebook                                                          Livro 

2. Book                                                                 Caderno                                                                   

3. Chair                                                                 Bicicleta 

4. Bike                                                                  Cadeira 

5. Fish                                                                   Estrela 

6. Star                                                                   Peixe 

7. Teddy bear                                                       Tartaruga 

8. Turtle                                                                 Urso de pelúcia 

9. Hand                                                                  Nariz 

10. Nose                                                                  Mão 


