
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 19ª SEMANA – 4º ANO – INGLÊS 

 
AULAS DA SEMANA DE 31/08/2020 A 04/09/2020 

 
 

Professora: Vânia Carnelossi Ponchi 
 
Área do conhecimento: Inglês. 
 
 
 
 Conteúdos: “Vocabulary” – correção.  

                                ”Abilities” – páginas 111 MIME.  

                                “Listen” – páginas 113 e 114. 

                               “Vocabulary” – páginas 115 e 116. 

         

 

 Habilidades:  

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

inglesa. 

Reconhecer os vocabulários da língua Inglesa. 

Identificar similaridades e diferenças entre a língua inglesa e a língua materna/outras línguas. 

  

 

 Aula:  

Na nossa aula no Zoom dessa semana estaremos fazendo as correções do “Homework” e 

treinando a pronúncia com a participação dos alunos.  

”Exercícios” – páginas 113, 114, 115 e 116.                                                           
                    
 
 Vídeo:  

Nossa aula do Zoom será gravada e postada no “Classroom”, na pasta Inglês. 

 
 
 
 Vídeos Complementares:  

“Clothes Song” - https://www.youtube.com/watch?v=jdgZFLKRZ0A 

 “Put on your coats” - https://www.youtube.com/watch?v=jTBVpfZWfBA 

https://www.youtube.com/watch?v=jdgZFLKRZ0A
https://www.youtube.com/watch?v=jTBVpfZWfBA


                                                                     

  

 

 LISTEN: 

Página 113 

   https://drive.google.com/file/d/12R8B3ayGSvui6aFhQWvkA2gADzo-8r4T/view?usp=sharing 

           Página 114 

   https://drive.google.com/file/d/128eeB-nJUh1ilsfSqdGt34hVNIIb6yD3/view?usp=sharing 

 

 

 Atividades:  

 

 Páginas 111 – Esta página será realizada na nossa aula do Zoom. Brincadeira: MIME. 

 Página 113 e 114 – Listen. Estas páginas serão explicadas na aula do Zoom. 

 Página 115 - No caderno de Inglês, copie o vocabulário e faça a tradução. Não se 

esqueça de colocar a data.  

           Ex: 4. A “Tuesday, September 1st, 2020.”  

                 4. B e C “Thursday, September 3th, 2020”. 

 Página 116 – Relacione as “clothes”. 

 

 
 
 Encontro (s) online: 

 

 4º A – Terça-feira, dia 01/09/2020 às 10:20. 

 4º B – Quinta-feira dia 03/09/2020 às 10:30. 

 4º C – Quinta-feira dia 03/09/2020 às 16:50. 

 
O link de acesso será disponibilizado em até 15 minutos antes do início do encontro, pelo 
professor, na sala virtual Classroom.  
 
                                               
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos!!! 

https://drive.google.com/file/d/12R8B3ayGSvui6aFhQWvkA2gADzo-8r4T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/128eeB-nJUh1ilsfSqdGt34hVNIIb6yD3/view?usp=sharing

