
 

Ano Letivo     2020 Plano de Ações    ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Loca:    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

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

 4° ANO  Aula 1 de 07/05 até 13/05 
Aula 2 de 14/05 até 20/05 
Aula 3 de 21/05 até 27/05 
Aula 4 de 28/05 até 03/06 

 4 AULAS 

Componente 
Curricular Central: 

Componente(s) Curricular(es) 
Participante(s): 

Professor: 

Língua inglesa Arte  Talita da Silva Veis 

Tema da Aula 

 Abc e food/drinks,   Birthday,  Toys e pets,      Parts of the body 

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.  
 Identificar as variações fonológicas. 

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. 

 (CDR.EF04LI00.N.11) Reconhecer semelhanças e diferenças na pronúncia de palavras 
da língua inglesa e da língua materna e/ou outras línguas conhecidas. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados: Internet, bncc e livro spaguetti kids. 

Avaliação:  Se dará pela correção do caderno. 

Referencial:  Talita da Silva Veis. 



 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS – ALUNOS 

É para ler, fazer a pronuncia e copiar tudo no caderno, 

realizando as atividades. 

AULA 1                                                                    

O uso da língua Inglesa, está cada vez mais presente em nosso dia a dia, então devemos nos 

preparar, para novos desafios e oportunidades. Vamos começar a nossa aula pelo alfabeto em 

inglês. No quadro abaixo, temos a 

letragrande e menor como se dá sua real 

pronuncia em inglês. 

Let’s pronounce in English (Vamos 

pronunciar em inglês): 

    Activities (Atividades): 

Agora, observe as imagens abaixo e procure seus nomes no dicionário de inglês, as escreva ao 

lado de cada figura correspondente. Após escrever todas as palavras em inglês, soletre-as em 

voz alta para poder praticálas. Copie no seu caderno e responda. 

      A -----      F -----       K -----        P -----        U -----            

      B -----       G -----        L -----        Q  -----       V ----- 

       C -----       H -----      M -----       R -----     W ----- 

      D -----      I -----            N  -----        S -----     X -----     

       E -----    J -----     O -----    T -----  Y -----    Z ----- 



 

        Neste momento da aula, partiremos para as comidas e bebidas( food & drinks).  Neste 

primeiro momento observe como é a palavra é escrita, e tente fazer a pronuncia conforme o 

abc acima. 

 

Activities (Atividades): 

Nas imagens acima, vimos comidas(food) e bebidas(drinks), então agora caro aluno, logo abaixo 

você terá duas frases em dois quadrados, Eu gosto( I Like ) e Eu não gosto( I don’t like ), escreva 

em inglês as comidas e bebidas que você gosta ou não, no quadrado correspondente. 

                      I LIKE                                                                    I DON’T LIKE 

 

     

 



 

AULA 2                                              

Nesta primeira parte da aula, falaremos de 

aniversário, ou melhor Birthday. Quem não 

gosta de comemorar seu birthday com a família 

e amigos, e ainda mais, uma festa com direito a 

muitos acessórios?? Abaixo vamos observar 

alguns itens de festa de aniversário em inglês. 

Muita atenção.            

Activities (Atividades) 

Em festa de aniversário não pode faltar enfeites 

e guloseimas, então relacione com números 

cada objeto de festa.  

 

 

1 ICE CREAM                  (   ) PRESENTES 

2 GIFTS                            (   ) BALÕES 

3 PARTY                          (   ) BOLO 

4 BALLOONS                   (   ) SORVETE 

5 CAKE                             (   ) AMIGOS 

6 FRIENDS                       (   ) CHAPÉU 

7 HAT                               (   ) VELAS 

8 CUPCAKE                     (   ) FESTA 

9 CANDLES                     (   ) BOLINHO 

 



 

Activities (Atividades) 

 Agora caro aluno, você deverá desenhar sua festa de aniversário, uma festa que marcou sua 

vida, ou uma festa que gostaria de ganhar.  

 

 

 

 

 

 

 

Activities (Atividades) 

Translate the sentences (Traduza as palavras) 

Aniversário___________                                                Chapéu de aniversário___________       

Balão ___________                                                   Sorvete___________     

Bolinho___________                                                  Amigos___________     

Bolo___________                                                       Vela___________     

Presente___________                                                 Festa___________     

AULA 3 

 



 

Caro aluno, qual criança que não gosta de brincar? Até mesmo os adultos, sempre tem uma 

criança guardada dentro deles...Então, vamos aprender um pouco mais sobre os brinquedos? 

Mas é em inglês, ok. 

                                                          

              CAR TOY                            KITE                     VIDEO GAME                      BIKE 

 

                              

                    DOLL           TEDDY BEAR                 BALL                             PUZZLE 

Activities (Atividades) 

Com a ajuda do dicionário de inglês, traduza as frases. 

1 Eu tenho um carrinho de brinquedo.  

_____________________________________________ 

2 Eu amo minha boneca, e meu urso de pelúcia. 

_________________________________________ 

3 Eu amo jogar vídeo game.  

_____________________________________________ 

4 Eu e meu primo empinamos pipa hoje. 

_____________________________________________ 

5 Minha irmã ama sua bicicleta.  

_____________________________________________ 



 

6 Meu pai adora futebol, ele tem uma bola. 

_____________________________________________ 

7 Quebra cabeças são difíceis.  

 

Começou a última parte de nossa aula falando sobre nossos 

amiguinhos, os pets.   Quem de vocês tem, ou já teve um 

animalzinho de estimação? Abaixo você poderá aprender e até 

mesmo lembrar de alguns animaizinhos em inglês. Vamos lá? 

                                     

Tente pronunciar o nome dos pets 

corretamente, lembre-se de olhar no ABC o 

som de cada letrinha.  

 

 

 

Activities (Atividades) 

Forneça os dados de seu querido pet. 

ALL ABOUT MY PET. (Tudo sobre o meu animalzinho de estimação) 

I have a_______________________ 

Eu tenho um.... 

My pet’s name is_______________________ 

O nome do meu animalzinho de estimação é..... 

I play_______________________with my pet 

Eu jogo…com meu animalzinho de estimação.... 

My pet’s eat_______________________ 

Meu animalzinho de estimação come.... 



 

Agora aluno, vamos completar essa crossword (Cruzadinha). 

Caso não lembre, ou saiba o nome de algum animalzinho de estimação, busque as resposta 

no dicionário de inglês. 

 

 

AULA 4 

                            

 

                       

 

 

 

 



 

Obá, nessa aula caro aluno, iremos aprender um pouco mais sobre nosso corpo, onde em meio 

está pandemia devemos deixar sempre limpinho, principalmente nossas mãos, certo. 

Abaixo temos um coleguinha muito divertido, ele nos ensinara como é falado e escrita as partes 

do corpo em inglês. Preste muita atenção, lembre-se: No inglês a gente escreve de um jeito, e 

lê de outro, Vamos aprender. 

 

 



 

Activities ( Atividades) 

Agora, vamos as atividades. Observando as imagens acima e as partes do corpo em inglês, 

complete as partes do corpo da nossa amiguinha. Lembre-se se sempre de fazer a pronuncia 

dessas palavras.  

 

 



 

Activities (Atividades) 

Nessa atividade você deverá completar as frases, lembre-se de usar o dicionário de inglês caso 

precise. Tente fazer a pronuncia das frases. 

 

 

 


