
 

 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 21/05 a 27/05 1 aula 

Componente Curricular 
Central: 

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

Professor: 

ENGLISH - RITA SCHUMANN 

Tema da Aula:  

 ARTIGOS DEFINIDOS (A or AN) 

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

 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 

 Construção de repertório lexical e autonomia leitora 

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

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

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

 Caderno - computador – internet – dicionário  e demais materiais escolares 

Avaliação:  

 Será uma avaliação diagnóstica para verificar o que foi de fato aprendido no período de isolamento 
e se conseguiram cumprir com os objetivos de aprendizagem previstos no Currículo e na Base 
Nacional Comum Curricular, solicitadas nas atividades. 

Referencial:  

 Spaghetti Kids- Book 3(Ana Cláudia Rodovalho – Karina Torres F. Silva – Luciana Renda B. Melo) 

 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS – ALUNOS 

ARTIGOS INDEFINIDOS 

Explicação: 

A: Significa UM ou UMA (usado junto de palavras iniciadas com o som de 

consoantes) 

Exemplos: a pencil (um lápis) – a car (um carro) – a table (uma mesa) 

AN - Significa UM ou UMA (usado junto de palavras iniciadas com o som de vogais) 

Exemplos: an eraser (uma borracha) – an orange (uma laranja) – an apple (uma 

maçã) 



 

 

 

 

 

 

 

1ª ATIVIDADE: Escreva A ou AN antes dos nomes: (Se quiser, pinte os desenhos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2ª ATIVIDADE: Passe para a língua portuguesa os exercícios da atividade número 1: 

         Exemplo: a  car 

                          ↓     ↓ 

                            Um  carro 

 

  


