
 

 

Local  

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR  

Ano/Turma  

  4° ano/ Anos iniciais  

Data de Realização das 
Atividades De 04/06 a 12/06. 
 

Carga Horária  

  1 aula 

Componente Curricular Central:  
Língua Inglesa 

Componente Curricular 
Participante: 

 Professor:  
 Talita da Silva Veis 

Tema da Aula:  

 The Wild Animals 

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

Comunicar-se na língua inglesa, por meio do uso variado de linguagens 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. 
Objetos de Conhecimento  

Construção de laços afetivos e convívio social, Produção de textos orais, com a mediação do professor.  
Compreensão geral e específica: leitura rápida (skimming, scanning).  Produção de textos escritos, em formatos 
diversos, com a mediação do professor, Identificar palavras específicas dentro de um contexto. 
Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador)  

(CDR.EF04LI00.N.01) Interagir em situações de intercâmbio oral, demonstrando iniciativa para utilizar a língua 

inglesa. ➢ (CDR.EF04LI00.N.02) Coletar informações do grupo, perguntando e respondendo sobre a família, os 

amigos, a escola e a comunidade. ➢ (CDR.EF04LI00.N.04) Aplicar os conhecimentos da língua inglesa para falar 
de si e de outras pessoas, explicitando informações pessoais e características relacionadas a gostos, 

preferências e rotinas. ➢ (CDR.EF04LI00.N.06) Identificar o assunto de um texto, reconhecendo sua 

organização textual e palavras cognatas. ➢ (CDR.EF04LI00.N.10) Produzir textos escritos em língua inglesa 
(histórias em quadrinhos, cartazes, chats, blogues, agendas, fotolegendas, entre outros), sobre si mesmo, sua 
família, seus amigos, gostos, preferências e rotinas, sua comunidade e seu contexto escolar. 
Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 
Caderno e Dicionário. 

Avaliação: Se dará pela correção do caderno. 

Referencial Talita da Silva Veis 

 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS - ALUNOS 
 

The Wild animals. 
 
Ao nosso redor, existe muitos animaizinhos que não oferecem nenhum risco a nossa saúde. 
Mas em algumas partes do mundo, florestas, desertos, e mares existem animais que temos 

Ano 

Letivo  

2020  

Plano de Ações  

ATIVIDADES NÃO-PRESENCIAIS  



que tomar um certo cuidado, pois podem nos machucar se ameaçados. Vamos aprender o 
nome deles em inglês?  
 
GIRAFFE (Girafa)                        KOALA  BEAR  (Urso Coala)          ELEPHANT (Elefante)   
CROCODILE (Crocodilo)             MONKEY  (Macaco)                       CAMEL  (Camelo) 
KANGAROO (Canguru)               ZEBRA  (Zebra)                              LION  (Léão)   
TIGER  (Tigre)                             SNAKE  (Cobra) 
 

Agora, tente fazer a pronuncia de maneira correta. Depois de tentar e falar cada palavra, você 
deverá realizar a atividade com muita atenção. 
 
1. Primeiro ligue os nomes dos animais colocando o número certo ao lado da imagem 
correspondente. Depois você deverá colorir os mesmos, levando em conta as cores em inglês 
que estão sendo solicitadas, ao lado de cada animal selvagem. 
 

 


