
 

 

 

Ano Letivo 

2020 
Plano de Ações 

ATIVIDADES NÃO-PRESENCIAIS 

 
Local 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma  Semana  Carga Horária  

9º ANO 04/06 a 12/06 01 AULA  

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

LÍNGUA INGLESA  VÂNIA LUSA  

Tema da Aula: 

INTERNETÊS 

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 

Usos de linguagem em meio digital: “internetês” 
Construção de repertório lexical 

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

(EF09LI13) Reconhecer, nos novos gêneros digitais (blogues, mensagens instantâneas, tweets, entre outros), novas formas de escrita (abreviação de 

palavras, palavras com combinação de letras e números, pictogramas, símbolos gráficos, entre outros) na constituição das mensagens 

CDR.EF69LI00N.01Construir repertório lexical relativo a temas familiares (escola, família, rotina diária, atividades de lazer, esportes, entre outros). 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

Caderno, lápis, borracha 

Aplicação/Fixação 

Antecipadamente, organize o seu caderno com a data, a semana de trabalho e o tema da aula (você encontra acima). 

 
AULA 1 
Com a Internet , notamos que muitas palavras foram abreviadas para aumentar a velocidade da comunicação. Ao escrever utilizamos siglas: (não=n, 
sim=s, de=d, que=q, também=tb, cadê=kd, tc=teclar, porque=pq, aqui=aki, acho=axo, qualquer=qq, mais ou mas=+). No inglês acontece a mesma 
coisa. Você conhece as expressões abaixo? Nessa atividade vamos conhecer ou entender algumas siglas utilizadas para escrever em inglês. 
 
1 . Observe as frases e as copie no caderno . 

PLEASE 
 

(por favor) 

NO PROBLEM 
 

(sem problema ) 

BEST FRIENDS 
FOREVER 

( melhores amigas 
para sempre ) 

SEE YOU LATER 

(vejo você mais tarde 
) 

HUGS AND KISSES 
 

( abraços e beijos ) 

 

GREAT IDEA IT’S EASY WAIT FOR ME I’M LATE OH MY GOD ! 

( ótima ideia ) ( é fácil ) ( espere por mim ) ( estou atrasado ) ( oh meu Deus !) 

ARE YOU OK ? i DON’T KNOW I DON’T CARE MAYBE TOMORROW GREAT. 

( você está bem ?) ( eu não sei ) ( eu não me importo ) ( talvez amanhã) (ótimo) 

 



 
2 . Agora relacione as frase da tabela abaixo com as siglas da TABELA 3.Coloque os números das frases nos parênteses . Utilize sua intuição. Observe 

as primeiras letras . 

1- PLEASE 2- NO PROBLEM 3- BEST FRIENDS 
FOREVER 

4- SEE YOU LATER 5-HUGS AND 
KISSES 

 

6-GREAT IDEA 7-IT’S EASY 8-WAIT FOR ME 9-I’M LATE 10-OH MY GOD ! 

11- ARE YOU OK ? 12- DON’T KNOW 13- I DON’T CARE 13- MAYBE 
TOMORROW 

14-GREAT. 

 

TABELA 3 

( ) OMG ( ) IDC ( ) CU L8ER ( ) XOXO ( ) R U OK ? 
 

( ) ITS EZ ( ) IM L8 ( ) B F F ( ) GR8 IDA ( ) GR8 

( ) NP ( ) PLZ ( ) W8 4 ME ( ) MYB 2MRO ( ) I D K 

 

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 ir ão fazer 
atividades propostas pelo professor. Faça sua autoavaliação: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durante as apresentações, seu professor irá propor questionamentos. Se julgar oportuno, no fim de cada apresentação, organize as 
informações em seu caderno. 

 

 Sim Em parte Não 

Manifestei interesse pelo tema da atividade?    

Já conhecia algumas siglas utilizadas na linguagem da internet ?    

Utilizo algumas siglas ao enviar mensagens ?    

Trabalhei para a realização da tarefa proposta?    

Apresentei a meus familiares o trabalho realizado?    

Manifestei iniciativa para entender a Língua Inglesa?    

 

    

    

    

    

    

    

    

 


