
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 9ª SEMANA – 4º ANO – INGLÊS 

 
AULAS DA SEMANA DE 22/06/2020 A 26/06/2020 

 
 

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

                                “Pronouns” – exercícios páginas 69 e 70.                                                           

                                “Verb To Be” – página 89 e 90. 

     “Memory Game” – página 71. 

 

 

 Habilidades:  

Identificar o uso do “Verb To Be” em frases afirmativas, negativas e interrogativas. 

Nomear as profissões. 

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:  

“Occupations” - https://www.youtube.com/watch?v=ckKQclquAXU 

“Pronouns” - https://www.youtube.com/watch?v=NU75glbNkjQ 

 
 
 LISTEN: 

 
Página 69: Treino auditivo. Estaremos conversando sobre os pronomes na nossa aula no 
Zoom. 
https://drive.google.com/file/d/1vA3oqmCkkcEzc8bnyEHoNLhHqJSDpi4J/view?usp=sharing 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ckKQclquAXU
https://www.youtube.com/watch?v=NU75glbNkjQ
https://drive.google.com/file/d/1vA3oqmCkkcEzc8bnyEHoNLhHqJSDpi4J/view?usp=sharing


                                                                     

  

 
 
 
 Atividades:  

 

 Atividades sobre “Pronouns” – páginas 69 e 70 serão explicadas na nossa aula no 

Zoom dessa semana. 

 .Memory Game – página 71. Você deverá recortar as cartinhas e brincar com a sua 

família. Esse é um jogo diferente, pois precisam achar três cartinhas correspondentes. 

Ex. “A figura do professor, teacher (nome em Inglês) e school (local do trabalho)”. Será 

muito divertido e ajudará a lembrar do vocabulário aprendido nessa unidade. 

 Página 89 – exercício n. 4. Observe as imagens e responda com: “Yes, He/she is.” Ou 

“No, He/she isn’t.” 

 Página 89 e 90 – exercício n. 5. Observe as imagens e complete as frases. Ex: a) I’m a 

car. I’m at the garage. 

 Página 90 – exercício n. 6. Leia e complete o diálogo. 

 
 
 
 Encontro (s) online: 

 
4º A – Terça-feira, dia 23/06/2020: 10:20 às 10:50. 

4º B – Quinta-feira dia 25/06/2020: 10:20 às 10:50. 

4º C – Quinta-feira dia 25/06/2020: 16:40 às 17:10. 

 

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!!! 


