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Tema Genérico do Plano de Aula: 

Pronouns/Verbs 

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

CG01 - Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para 
a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 
CG02 – Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a 
investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, 
elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) 
com base nos conhecimentos das deferentes áreas. 
CG03 – Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e 
também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 
CA01- Identificar o lugar de si e o do outro em um mundo plurilíngue e multicultural, refletindo, 
criticamente, sobre como a aprendizagem da língua inglesa contribui para a inserção dos sujeitos no 
mundo globalizado, inclusive no que concerne ao mundo do trabalho.  
CA02 - Comunicar-se na língua inglesa, por meio do uso variado de linguagens em mídias 
impressas ou digitais, reconhecendo-a como ferramenta 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. 
CELI01 – Identificar o lugar de si e o do outro em um mundo plurilíngue e multicultural, refletindo 
criticamente sobre como a aprendizagem da língua inglesa contribui para a inserção dos sujeitos no 
mundo globalizado, inclusive no que concerne ao mundo do trabalho. 
CELI02 – Comunicar-se na língua inglesa por meio do uso variado de linguagem 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.  
CELI06 – Conhecer diferentes patrimônios culturais, materiais e imateriais, difundidos na língua 



inglesa, com vistas ao exercício da fruição e da ampliação de perspectivas no contato com 
diferentes manifestações artístico-culturais. 

Objetos de Conhecimento 

Personal Pronouns/Verb to be (Present Tense) 

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

EF06LI01 – Interagir em situações de intercâmbio oral, demonstrando iniciativa para utilizar a língua 

inglesa. 

EF06LI02 – Coletar informações do grupo, perguntando e respondendo sobre a família, os amigos, a 

escola e a comunidade. 

EF06LI04 – Reconhecer, com o apoio de palavras cognatas e pistas do contexto discursivo, o 

assunto e as informações principais em textos orais sobre temas familiares. 

 (EF06LI19) Utilizar o presente do indicativo para identificar pessoas (verbo to be) e descrever 

rotinas diárias. 

 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

Dicionário on line ou físico, google tradutor, materiais escolares de uso pessoal; 

Aplicação/Fixação 
 
 
Atividade 1 
 
 

VERB TO BE – PRESENT TENSE 

 

Orientações: 

1. Registrar o período da atividade de 14/05/2020 a 20/05/2020 no caderno; 

2. Ler e analisar o conteúdo; 

3. Registrar o conteúdo e resolver o exercício no caderno; 

Contracted form (forma contraída, abreviada) 

Nos diálogos, é comum a utilização da forma contraída. A forma contraída consiste na substituição 

da vogal inicial das formas verbais por um apóstrofo ( ’ ).  

 VERB TO BE ( SER OU ESTAR PRESENT 
TENSE) 

 

Forma por extenso Forma abreviada, comum na conversação Forma negativa 

I am/Eu sou, eu estou I’m I’m not 

You are/Você é, você está You’re You’re not 

He is/Ele é, ele está He’s He’s not 



She is/ Ela é, ela está She’s She’s not 

It is/Ele, ela é ou está It’s It’s not 

We are/Nós somos, estamos We’re We’re not 

You are/Vocês são, estão You’re You’re not 

They are/Eles são, estão They’re They’are not 

 

Exercise: 

1. Escreva na forma abreviada: 

Example: IT IS EXPENSIVE/ It’s expensive 

a) It is cheap. 

_______________________________________________. 

b) I am strong. 

_______________________________________________. 

c) She is my girlfriend. 

_______________________________________________. 

d) He is not well. 

_______________________________________________. 

e) We are teachers. 

_______________________________________________. 

f) They are good workers. 

_______________________________________________. 

 

 

Síntese/Avaliação 

Compreensão e aplicação do objeto do conhecimento nos exercícios formais e no cotidiano. 

Registro de Frequência 

A frequência será computada através dos grupos ou canais estabelecidos com os professores e 
escolas, no retorno presencial aos alunos sem acesso on line, ou impressas para os alunos, cujos 
pais pegarão os materiais na escola; 
 

 
 


