
 
 

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 

5º ano 21/5 a 27/05 – 1 AULA 
28/05 a 03/06 –1 AULA 

2 AULAS 

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

Inglês   Elisangela Coelho 

Tema Genérico do Plano de Aula: 

Vocabulário da língua Inglesa – tempo meteorológico 

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

 Construir repertório relativo ao conteúdo para o convívio social e o uso da língua inglesa em sala de 
aula. 

Objetos de Conhecimento 

 Vocabulário da língua inglesa 

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

 EF07LI02 – reconhecer vocabulário referente ao tempo meteorológico para posterior conversação em 

sala de aula (quando regressarmos) 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

 Leitura do conteúdo e desenvolvimento das atividades no caderno. 
Aplicação/Fixação 

Vamos desenhar e pintar as palavras do vocabulário tempo 
Hot = quente (use sua imaginação e desenhe uma situação onde você está com sua família ou com seus amigos 

em um dia quente) 
Rainy = chuvoso (o que podemos fazer em um dia chuvoso?) 
Windy = ventania (o que podemos fazer numa ventania?). O que acontece com a natureza em um dia ventoso? 
Cold = frio (desenhe uma situação de frio) 
Snowy = nevado (então, nós não temos neve aqui em nossa região, mas podemos desenhar uma situação de 

neve nos filmes e desenhos que vemos na televisão). 
Sunny = o dia está ensolarado (desenhe uma situação com atividades que podemos realizar em um dia 

ensolarado, use sua criatividade) 
Cloudy = nublado (em um dia nublado o que podemos fazer?). 
 
Ex de frases: Today is hot. Let’s go to the Central Park? 
Faça um desenho para ilustrar essa frase. No momento é só uma ideia, mas quando acabar a quarentena será 

realidade. 

Síntese/Avaliação 

 Avaliação será realizada após término da quarentena, onde o professor poderá dar notas nos trabalhos e 
realizar provas orais e/ou escritas sobre o conteúdo estudado em casa pelos alunos. 

Registro de Frequência 

 No retorno às aulas com as atividades realizadas no caderno. 

Referencial 

  

 


