
 

 

 
 

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 07/05 a 13/05 
14/05 a 20/05 

2 aulas 

Componente Curricular 
Central: 

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

Professor: 

ENGLISH - RITA SCHUMANN 

Tema da Aula: 

 REVISÃO DE CONTEÚDOS 

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

 Identificar o lugar de si e o do outro em um mundo plurilíngue e multicultural, 
refletindo, criticamente, sobre como a aprendizagem da língua inglesa contribui 
para a inserção dos sujeitos no mundo globalizado, inclusive no que concerne ao 
mundo do trabalho; 

 Comunicar-se na língua inglesa, por meio do 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; 

 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 

 Funções e usos da língua inglesa: persuasão; 
 Construção de repertório lexical e autonomia leitora; 
 Construção de repertório lexical. 

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

 (CDR.EF03LI00.N.01) Interagir em situações de intercâmbio oral, demonstrando 
iniciativa para utilizar a língua inglesa. 

 (CDR.EF03LI00.N.02) Coletar informações do grupo, perguntando e respondendo 
sobre a família, os amigos, a escola e a comunidade. 

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

 (CDR.EF03LI00.N.07) Construir repertório lexical relativo a temas familiares 
(escola, família, esportes, entre outros). 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 



 

 Caderno - computador – internet – dicionário e demais materiais escolares 

Avaliação: 

 

  Será diagnóstica de cada estudante para verificar o que foi de fato 
aprendido no período de isolamento e se conseguiram cumprir os objetivos de 
aprendizagem previstos no currículo e na Base Nacional Comum Curricular 

Referencial: 

 Rita Schumann 
 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS - ALUNOS 
 

1. Translate into Portuguese the numbers: (Traduza os números para a língua 
 

portuguesa): 
 

THREE FOUR SEVEN EIGHT SIX 

ONE TEN TWO FIVE NINE 

 
 

2. Match the columns acccording to what is written: ( Marque a coluna de acordo 
 

com o seu significado): 
 

a) Good Night! ( ) Tchau! 
 

b) Good Morning! ( ) Boa noite! 
 

c) Good Afternoon! ( ) Oi! 
 

d) Hi! ( ) Boa tarde! 
 

e) Good Bye! ( ) Bom dia! 

 
 

3. Find the odd one out (Encontre a palavra que não faz parte do grupo. Em cada 
 

grupo tem uma e circule-a) 
 

a) brother – sister – father – mother – ball 
 

b) fish – four – five – six – seven 
 

c) yellow – blue – red – dog – black 
 

d) bike - cat – dog – turtle – fish 
 

e) school – teacher – red – pencil – book 



 

4. Let´s draw and color the shapes according to what is written: (Vamos 
 

desenhar e colorir as figures geométricas de acordo com o que está escrito) 
 

a) FOUR BLACK TRIANGLES: 
 

b) THREE PINK SQUARES: 
 

c) TWO PURPLE CIRCLES: 
 

d) ONE RED RECTANGLE: 

 
 

5. Look, read and circle: (Olhe, leia e circule) 
 

Stand up 

  

Sit down 

  

Open your book 

  

Close your book 

  

Write 

  

Read 

  

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 



 

6. Color the fruits according to the number of the colors: (Colorir as frutas de 
 

acordo com os números das cores) 

1. GREEN 2. RED 3. ORANGE 4. YELLOW 
 

 
 

4 

 

 

 
2 

 

 
 

1 

 
 

3 

 
 

7. What is your name? 
 

My name is:   


