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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. 

Competências Específicas de Linguagens: 

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. 

CELI02 – Comunicar-se na língua inglesa por meio de 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.  

Objetos de Conhecimento 

 Usos de recursos linguísticos e paralinguísticos no intercâmbio oral; 

 Quantificadores; 

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

 

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

 

(EF08LI02) Explorar o uso de recursos linguísticos (frases incompletas, hesitações, entre outros) e 

paralinguísticos (gestos, expressões faciais, entre outros) em situações de interação oral. 

 

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

construção de sentidos. 

(EF08LI07) Explorar ambientes virtuais e/ou aplicativos para acessar e usufruir do patrimônio 

artístico literário em língua inglesa. 

 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

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



 
Aplicação/Fixação 

Here we go! 

1. I’m starving! Normalmente falar sobre comida é algo 

prazeroso. Eating é ainda mais, afinal, quem não gosta de 

fazer uma yummy meal? É sabido que nem todo mundo 

gosta de cozinhar, seja por preguiça ou por falta de 

habilidade. O que ninguém pode negar é que todos nós 

precisamos nos alimentar e, por isso, comida e bebida 

não podem faltar em nosso dia a dia, muito menos nas 

nossas shelves. Você já deve ter tido a felicidade de abrir 

a fridge ou o cupboard e encontrar a very tasty food. Mas, 

para que momentos de felicidade como este sigam 

acontecendo, é necessário manter sua supermarket list 

sempre atualizada e ir às compras quando necessário. 

Glossary 

Eating: Comer 

Yummy meal: refeição 

saborosa 

Shelves: prateleiras 

Fridge: geladeira 

Cupboard: armário 

A very tasty food: uma comida 

muito saborosa 

Supermarket list: lista de 

supermercado 

Hungry: com fome 

 

Countable and Uncountable nouns  

Em língua inglesa, os substantivos são classificados como countable (contáveis) ou 

uncountable (incontáveis), que se refere à possibilidade - ou não - de certas substâncias e 

objetos serem contados. Nessa aula você verá os substantivos relacionados à alimentação. O 

que chamamos de uncountable nouns (substantivos incontáveis) refere-se a substantivos que 

não podemos separar em unidades isoladas, portanto, não podemos quantificá-los. Este é o 



 
caso de coisas no estado liquid (líquido), paste (pasta), powder (pó) e grain (grão). Por exemplo, 

não é possível dizer two milks (dois leites), pois se trata de um liquid. Da mesma forma, não é 

possível dizer one peanut butter (uma manteiga de amendoim), one sugar (um açúcar) ou three 

cereals (três cereais), por se tratarem de paste, powder e grain, respectivamente. Para 

especificar a quantidade destes produtos, basta que façamos referência às 

embalagens/recipientes que os comportam. Não dizemos two milks, mas é possível dizer two 

glasses of milk (dois copos de leite). Da mesma forma, não podemos dizer one peanut butter, e 

sim one jar of peanut butter (um pote de manteiga de amendoim), não dizemos one cereal, mas 

sim three bowls of cereal (três tigelas de cereais), por exemplo.  

Activities: 

 

1. In your notebook, organize the food and drink items into two categories: Countable or 

uncountable. (Em seu caderno, organize as comidas e bebidas em duas categorias: 

contáveis e não-contáveis). 

 

                                                               

  Chocolate       Flour Mushroom Eggs   Sweets 

                                              

   Cookies   Soup     Meat    Jam Bread 

 



 

                                                             

     Butter       Milk     Banana       Tea Orange 

 

       countable    uncountable 
 

..................................................................  .................................................................. 

..................................................................  .................................................................. 

..................................................................  .................................................................. 

..................................................................  .................................................................. 

..................................................................  .................................................................. 

..................................................................  .................................................................. 

..................................................................  .................................................................. 

..................................................................  .................................................................. 

..................................................................  .................................................................. 

..................................................................  .................................................................. 

..................................................................  .................................................................. 

2. Translate the food and drink items in your notebook. Follow the example: (Traduza os 

itens de comida e bebida no seu caderno. Siga o exemplo):  

a) Chocolate: Chocolate 

b) Flour:________________ 



 
Síntese/Avaliação 

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

estudado.  

Registro de Frequência 

 No retorno às aulas com registro de atividades no caderno. 

Referencial 

 Adaptado do livro Become: 8. ° ano: ensino fundamental, anos finais. 1.ed. São Paulo: FTD, 

2018.  

 


