
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 10ª SEMANA – 4º ANO – INGLÊS 

 
AULAS DA SEMANA DE 29/06/2020 A 03/07/2020 

 
 

Professora: Vânia Carnelossi Ponchi 
 
Área do conhecimento: Inglês. 
 
 
 Conteúdos: “Verb To Be and Pronouns” – correção.  

                                “Reading Comprehension and listen” –páginas 73 e 74.                                                           

                                “Numbers” – página 75, 76 e 91. 

     “Vocabulary” – página 91. 

 

 

 Habilidades:  

Identificar os números cardinais. 

Nomear os alimentos. 

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 dos 

“Homework” e treinando a pronúncia com a participação dos alunos.  

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

 
 
 Vídeos Complementares:  

“Numbers” - https://www.youtube.com/watch?v=e0dJWfQHF8Y 

“Can I have a ball, please?” - https://www.youtube.com/watch?v=boB_Bzh6lzM 

 
 
 LISTEN: 

 
Página 73: Treino auditivo.  
 
https://drive.google.com/file/d/1lbAHnDYoB08KkVPjJcG6jB1PvK6amwHW/view?usp=sharing 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=e0dJWfQHF8Y
https://www.youtube.com/watch?v=boB_Bzh6lzM
https://drive.google.com/file/d/1lbAHnDYoB08KkVPjJcG6jB1PvK6amwHW/view?usp=sharing


                                                                     

  

 
 
 
Página 74: Treino auditivo.  
 
https://drive.google.com/file/d/1iLQuaKJx4S-q3z-j6Aq1u_zwV2lZDY8P/view?usp=sharing 
 
 
Página 75: Treino auditivo.  
 
https://drive.google.com/file/d/1MMufWpLPgLtHFUtJ239VBrUSOXaPcBys/view?usp=sharing 
 
 
 
 
 Atividades:  

 

 Atividades sobre “Conversation” – Ouça os áudios acima e treine a pronúncia. Essas 

páginas 73 e 74 serão explicadas na nossa aula no Zoom dessa semana. 

 .Página 75 – “Numbers” – Ouça o áudio acima e treine a pronúncia dos “Numbers”. 

 Página 76 – exercício n. 1, leia as frases e pinte os números. Exercício n. 2 escreva os 

números por extenso. 

 Página 91 – exercício n. 7 complete os “numbers”. Exercício n. 8, cada linha existe uma 

palavra que não pertence ao grupo. Sublinhe essa palavra.  

 
 
 Encontro (s) online: 

 
4º A – Terça-feira, dia 30/06/2020 às 10:20. 

4º B – Quinta-feira dia 02/07/2020 às 10:20. 

4º C – Quinta-feira dia 02/07/2020 às 16:40. 

 

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/1iLQuaKJx4S-q3z-j6Aq1u_zwV2lZDY8P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MMufWpLPgLtHFUtJ239VBrUSOXaPcBys/view?usp=sharing

