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Professora: 
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BONETTE  

Tema Genérico do Plano de Aula: 

FOOD AND DRINKS (Comidas e bebidas) 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou 
Componente Curricular) 

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. 

CELI03 – Identificar similaridades e diferenças entre a língua inglesa e a língua materna / outras 

línguas, articulando-as a aspectos sociais, culturais e identitários, em uma relação intrínseca entre 

língua, cultura e identidade.  

Objetos de Conhecimento 



 

 Construção de repertório lexical e autonomia leitora 

 Compreensão geral e específica: leitura rápida (skimming e scanning). 

 Hipóteses sobre a finalidade de um texto 

 Imperativo 

 

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

(EF06LI07) Formular hipóteses sobre a finalidade de um texto em língua inglesa, com base em sua 

estrutura, organização textual e pistas gráficas. 

(EF06LI08) Identificar o assunto de um texto, reconhecendo sua organização textual e palavras 

cognatas. 

(EF06LI09) Localizar informações específicas em texto. 

EF06LI10) Conhecer a organização de um dicionário bilíngue (impresso e/ou on-line) para construir 

repertório lexical. 

(EF06LI11) Explorar ambientes virtuais e/ou aplicativos para construir repertório lexical na língua 

inglesa. 

(EF06LI12) Interessar-se pelo texto lido, compartilhando suas ideias sobre o que o texto 

informa/comunica. 

 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

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

Aplicação/Fixação 

Atividade n.º 1: 

Observe as imagens e verifique quais são os ingredientes e utensílios necessários para preparar 



 
uma limonada: 

a.  e. 

      b. f. 

      c. g.  

 

      d.  h. 

2. Traduza em seu caderno os nomes dos ingredientes e utensílios utilizados na preparação da 

limonada: 

Ex. Limão: Lemon 

3. Check the instructions you can probably find in a lemonade recipe. Use your notebook to answer: 

(Verifique as instruções que você provavelmente pode encontrar em uma receita de limonada. 



 
Utilize seu caderno para responder:) 

a. Peel the lemons 

 

d. Slice the lemons 

 

b. Squeeze the lemons 

 

e. Add sugar 

 

c. Dilute the lemons in water 

 

 

 

 

 

4. Através das imagens, defina o que significa os seguintes verbos: 

     a. Peel: ______________________________ d. Slice:___________________________ 

b. Squeeze:__________________________ e. Add sugar:_______________________ 

c. Dilute:____________________________  

5. Write the three steps to make a lemonade (Escreva os três passos para fazer uma limonada): 



 
6. Qual é o seu suco favorito? Você sabe como prepará-lo? Os passos para prepará-lo são 

semelhantes aos sugeridos para fazer a limonada? Relacione-os no caderno. 

Síntese/Avaliação 

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

estudado.  

Registro de Frequência 

  

Referencial 

 Adaptado do livro Time to Share, Ensino Fundamental, Anos Finais. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 

2018.  

 


