
 

 

 

 

 

 

Local  

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR  
Ano/Turma  

  7º ANO  

Data de Realização das 
Atividades  

  14/05 a 20/05 

 Carga Horária  

  1 AULA 

Componente Curricular 
Central:  

 LÍNGUA INGLESA 

Componente(s)  
Participante(s): -  

Curricular (es)  Professor:  

  Vilson Meireles da 
Silva 

Tema da Aula:  

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

ESCRITA, LEITURA E ANÁLISE LINGUÍSTICA.  

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 
IMPERATIVE OF VERBS      

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal 
de Caçador). 
(EF07LI17) Explorar o caráter polissêmico de palavras de acordo com o contexto de uso. 
Gramática (formas afirmativa, negativa e interrogativa)  
(EF07LI19) Discriminar sujeito de objeto utilizando pronomes  e verbos a eles 
relacionados. Verbo modal can  e imperativo dos verbos (presente e passado)  
(EF07LI21) Analisar o alcance da língua inglesa e os seus contextos de uso no mundo 
globalizado. Comunicação intercultural Variação linguística  
(EF07LI22) Explorar modos de falar em língua inglesa, refutando preconceitos e 
reconhecendo a variação linguística como fenômeno natural das línguas.  
(EF07LI23) Reconhecer a variação linguística como manifestação de formas de pensar e 
expressar o mundo. 
 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados.   
CADERNO , INTERNET, DICIONÁRIO  

Avaliação:  
ANOTAÇÕES E EXERCÍCIOS NOS CADERNOS (no retorno as aulas) 

Ano 

Letivo  

2020  

Plano de Ações  

ATIVIDADES NÃO-PRESENCIAIS  



 

Referencial  

EXERCÍCIOS INTERNET 

ARQUIVO PROFESSOR 

  

  
 

(FAZER NO CADERNO ESTES EXERCÍCIOS DO IMPERATIVO) 
 
1-Write in Portuguese: 
 
Read a book, please!-- 
Write this text! 
Don’t go there! 
Loak at me! 
Pay your bill! 
Please, film this game! 
Sit in your place! 

 

 2-Construct the negative form of the imperative. Use don’t and the verb: 

(work) 
      

 so hard. 
 

(go)  there. 
 

(be)  so rude. 
 

(forget)  to tidy up your room. 
 

(smoke) 
                   

 inside the building. 

 

 3-Write and Translate this text: 

          Passenger: Stop! Could you take me to the station, please? 

           Taxi driver: Of course. Get in and fasten your seatbelt! 

            Passenger: Don’t drive too fast, please! I get sick easily. 

           Taxi driver: Don’t be silly. I cannot drive fast in the rush hour traffic!   

                               And please don’t be sick in my taxi! 


