
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 9ª SEMANA – 5º ANO – INGLÊS 

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

 
Professora: Vânia Carnelossi Ponchi 
 
Área do conhecimento: Inglês. 
 
 
 Conteúdos: “Dialogue” – correção da tradução no caderno de Inglês. 

                               “Vocabulary” – páginas 61, 62, 64 e 70. 

                               “Reading Comprehension” – página 63. 

                                 
 
   
 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:  

“School Subjects song” - https://www.youtube.com/watch?v=JoDm0RC5gk8 

 “School Subjects” - https://www.youtube.com/watch?v=7K_wn_58gh4 

 

 

 “LISTEN”  

Página 62 exercício n. 5.   

https://drive.google.com/file/d/17B8WuvM_YT-dFinoEHeY0ZOj-oPJGuG4/view?usp=sharing 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JoDm0RC5gk8
https://www.youtube.com/watch?v=7K_wn_58gh4
https://drive.google.com/file/d/17B8WuvM_YT-dFinoEHeY0ZOj-oPJGuG4/view?usp=sharing


                                                                     

  

 

 

 Atividades: Atividades de vocabulário sobre “School Subjects” páginas 61, 62, 64 e 70 

do livro SME. 

 As páginas 61e 62 serão explicadas na nossa aula no Zoom dessa semana. 

Exercício n. 5 – Ouça o áudio acima e complete o “Timetable” da Yumi e da Mila. 

 Página 63 – Leia o texto sobre a Sandra e responda “TRUE or FALSE”. 

 Página 64 – responda as questões sobre sua informação pessoal. Essa página 

será explicada na nossa aula no Zoom dessa semana. 

 Página 70 – Exercício n. 3. Leia as frases e adivinhe qual é a matéria escolar. 

Exercício n. 4 – Observe as imagens e escreva o nome das matérias escolares. 

 

 

 Encontro (s) online: 

 
5º A – Terça-feira, dia 23/06/2020: 9:30 às10:00. 

5º B – Quinta-feira dia 25/06/2020: 9:00 às 9:30. 

5º C – Quinta-feira dia 25/06/2020: 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!!! 


