
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 10ª SEMANA – 5º ANO – INGLÊS 

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

 
Professora: Vânia Carnelossi Ponchi 
 
Área do conhecimento: Inglês. 
 
 
 Conteúdos: “Reading Comprehension” – correção Homework. 

                               “Reading Comprehension” – páginas 65, 67 e 68. 

                               “Vocabulary” – página 59. 

                                 
 
   
 Habilidades:  

 

Identificar o assunto de um texto, reconhecendo sua organização textual e palavras cognatas. 

Localizar informações específicas em texto. 

Reconhecer e nomear matérias escolares. 

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:  

 

“My favourite School Subjects” - https://www.youtube.com/watch?v=tpwRjOgXe8c  

“School Subjects” - https://www.youtube.com/watch?v=AnZxeX_8mVk&t=42s 

 

 

 “LISTEN”  

Página 59 

https://drive.google.com/file/d/1kU2O33uYnHY3WUKl8MKoqrbyyHf_cTXD/view?usp=sharing 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tpwRjOgXe8c
https://www.youtube.com/watch?v=AnZxeX_8mVk&t=42s
https://drive.google.com/file/d/1kU2O33uYnHY3WUKl8MKoqrbyyHf_cTXD/view?usp=sharing


                                                                     

  

 

 

 

 Atividades: Atividades de vocabulário sobre “School Subjects” páginas 65, 67 e 68 do 

livro SME. 

 A página 65 será realizada  na nossa aula no Zoom dessa semana.  

 Página 67 – Leia o texto “My Schedule” e responda “TRUE or FALSE”. Faça a 

correção nas frases falsas, de acordo com o texto.  

 Página 68 –  exercício n. 11 – desenhe uma programação da Yumi, de acordo 

com o texto da página 67. 

 Página 68 – Exercício n. 12. Escreva uma frase sobre a sua rotina e faça um 

desenho para representá-la. 

 No caderno de Inglês, copie o vocabulário da página 59 e faça a tradução. Não 

se esqueça de colocar a data. Ex: “Tuesday, June 30th, 2020.” ou “Thursday, 

July 2nd, 2020”. 

 

 

 Encontro (s) online: 

 
5º A – Terça-feira, dia 30/06/2020: 9:30 às10:00. 

5º B – Quinta-feira dia 02/07/2020: 9:00 às 9:30. 

5º C – Quinta-feira dia 02/07/2020: 14:10 às 14:40. 

 

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!!! 


