
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 25ª SEMANA – 4º ANO – INGLÊS 

 
AULAS DA SEMANA DE 14/10/2020 A 16/10/2020 

 
 

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

                                “Vocabulary” – páginas 140, 141, 142 e 143. 

   “Reading Comprehension” – páginas 144, 145, 146, 147, 148 e 149. 

     “Listen” – páginas 146, 147, 148 e 149. 

                                    

 

 

 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 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 e 149. 
 
                    
 
 Vídeo:  

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

 
 

 



                                                                     

  

 

 

 LISTEN:  

Página 146 

https://drive.google.com/file/d/1FPjbS0eqnEC5qQRF76mOEw4YOphiLND_/view?usp=sharing 

Páginas 147 

https://drive.google.com/file/d/1QXMvX_qYoJP6IoDGWvMR8YLTQLjZn2xD/view?usp=sharing 

Página 148 

https://drive.google.com/file/d/1ebRfCjD9z3aHBQTu08dlQOrZhtpIthpG/view?usp=sharing 

Página 149 

https://drive.google.com/file/d/1UgjwaALkJzI099H-jjc6D_HT6KZfjnJc/view?usp=sharing 

 

 

 Atividades:  

 Página 140 – Exercício n. 4. Leia o texto e responda: TRUE or FALSE. 

 Página 141 – Exercício n. 5. Leia as frases e relacione as colunas. 

 Página 142 – Exercício n. 6. Encontre as pessoas e enumere as frases. 

 Página 143 – Exercício n. 7. Escreva os nomes das roupas. 

 Páginas 144 a 148 – Essas páginas serão explicadas na aula do Zoom. 

 Página 149– Exercício n. 1. Escreva os nomes dos “Electronic Devices”. 

 Página 149 – Exercício n. 2. Ouça o áudio acima e circule a resposta correta. 

 
 
 
 
 Encontro (s) online: 

 

 4º B – Quinta-feira dia 15/10/2020 às 10:30. 

 4º C – Quinta-feira dia 15/10/2020 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!!! 
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