
 

 

 Ano Letivo 

2020  
Plano de Ações  
ATIVIDADES NÃO-PRESENCIAIS  

 Local  

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR  

Ano/Turma  

  9º ANO  

Semana  

 07/05 a 13/05 

Carga Horária  

01 AULA 

Componente Curricular Central:  

LÍNGUA INGLESA   

Componente(s) Curricular (es) 

Participante(s):  

Professor:  

VÂNIA LUSA 

Tema da Aula:  

ORAÇÕES CONDICIONAIS (TIPOS 1 E 2) 

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:  

 Orações condicionais (tipos 1 e 2); 

 Escrita: construção da persuasão. 

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

Caçador):  

(EFLI0915) Empregar, de modo inteligível, as formas verbais em orações condicionais dos tipos 1 

e 2 (If-clauses). 



(EF09LI11) Utilizar recursos verbais e não verbais para construção da persuasão em textos da 

esfera publicitária, de forma adequada ao contexto de circulação (produção e compreensão). 

 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados  

   Folhas de papel sulfite, caneta, lápis de cor, cola, tesoura, revistas, imagens da internet.  

Aplicação/Fixação  

AULA 1  

As “if clauses” são frases que relacionam uma ação ou um fato a uma consequência. Ex.: Se chover, 

não iremos viajar.  Se você tomar bastante água, ficará hidratado. Nessa aula você deve elaborar 

uma frase em inglês ou escolher uma das frases abaixo para representá-la em forma de desenho, 

criando um folheto informativo.  Para representar a frase utilize um desenho, uma colagem ou 

pintura. O tema do folheto será a quarentena devido à pandemia do Corona vírus. A frase criada 

deve ter uma parte com  If you (se você ).....  e outra parte com a consequência, you will (você vai...).  

Sugestões de frases: If we use a mask, we will protect each other. (Se usarmos uma máscara, nós 

vamos proteger uns aos outros).  

                   If you stay at home, you will be sensible. (Se você ficar em casa, você vai ser sensato.) 

                   If you wash your hands, you will avoid more contamination. (Se você lavar as mãos, vai 

evitar mais contaminação). 

Se preferir, elabore uma frase em inglês para representá-la.  

Em uma folha sulfite ou outra folha que possua, escreva a frase em inglês e represente a mesma 

através de uma imagem. Seja criativo. Procure utilizar uma imagem de impacto, que chame a 

atenção.  

Exemplo de atividade: 

IF   YOU   EAT   TOO  MUCH  IN  THIS 

QUARANTINE 

YOU  WILL GET FAT 

 



 

Imagem disponível em: https://pt.vecteezy.com/arte-vetorial/344294-caras-gordas-e-magras-

conceito-de-peso-antes-e-depois-ilustracao-vetorial. Acesso em 29/04/2020. 

Síntese/Avaliação  

       No retorno às aulas, além de apresentar a atividade em folha contendo a proposta, você poderá 

ser selecionado pelo seu professor para apresentar o seu trabalho para sua turma.  

Como forma de avaliação, será observada a participação e o envolvimento dos alunos nas 

atividades.  

      Ao explicar para a turma, é preciso falar com clareza e olhar para os colegas. Sua turma será 

orientada a prestar atenção nas apresentações e a fazer perguntas só no final.  

      Faça anotações sobre tudo o que julgar importante e, se necessário, questione o colega, pois, 

após as apresentações, todos irão fazer atividades propostas pelo professor.   

Faça sua autoavaliação:   

  Sim  Em parte  Não  

Manifestei interesse pelo tema da atividade?        

Reconheci a função de uma frase condicional?  
(Ação X  Consequência) 

      

Representei adequadamente a frase em forma de 
folheto? 

      

Trabalhei para a realização da tarefa proposta?        

Apresentei a meus familiares o trabalho realizado?        

Manifestei iniciativa para entender a Língua Inglesa?        
 Durante as apresentações, seu professor irá propor questionamentos.  

Se julgar oportuno, no fim de cada apresentação, organize as informações em seu caderno.  

  


