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Matéria: Inglês   Turma: G2 (Nível 1) – Fundamental II 

Professora: Maria Emília E. Junqueira ( mejunq@hotmail.com)  

PLANEJAMENTO BIMESTRAL – 4º BIMESTRE 2019 

 

Data Disciplina Conteúdos Objetivos Recurso Didático Materiais 

21/10 e 

24/10 
INGLÊS 

This is my house  

(UNIT 7) 

- Ativar o conhecimento 

prévio e retomar atividades 

feitas no bimestre anterior; 

- Verificar o uso da linguagem 

e aprimorar as técnicas de 

produção textual; 

- Trabalhar a autonomia e 

autenticidade dos alunos; 

- Utilizar jogos como 

ferramentas pedagógicas e 

de cooperatividade; 

 

- Convidar os alunos para 

abrir os livros nas 

páginas 104 e 105, e 

questiona-los sobre o 

tema e as imagens; 

- Questionar os alunos 

sobre qual tipo de 

moradia eles moram e se 

gostam; 

- Pedir que ouçam a 

atividade 1 da página 

106, em que se 

apresenta as partes de 

uma casa; 

- Pedir que observem a 

diferença do uso das 
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estruturas There is , 

There are e que, em 

seguida, escolham a 

opção correta para 

completar o texto em 

que descreve Júlia 

descreve sua casa. 

- Pedir aos alunos que 

indiquem no exercício 3 

a quantidade dos 

cômodos listados em 

suas casas; 

- Convidar os alunos para 

escrever uma breve 

descrição no exercício 4 

usando suas respostas 

do exercício 3 como 

base; 

- Convidar os alunos para 

realizar as atividades de 

Reading Hub das 

unidades 5 e 6 das 

páginas 140 e 141; 

HOMEWORK: exercício 2 

da página 141. 

28/10 e 

31/10 
INGLÊS 

This is my house 

 (UNIT 7) 

 

- Ativar o conhecimento 

prévio e retomar atividades 

feitas no bimestre anterior; 

- Convidar os alunos para 

abrir os livros nas 

páginas 108 e 109, e 

questiona-los sobre as 

imagens; 
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- Verificar o uso da linguagem 

e aprimorar as técnicas de 

produção textual; 

- Trabalhar a autonomia e 

autenticidade dos alunos; 

- Utilizar jogos como 

ferramentas pedagógicas e 

de cooperatividade; 

 

- Pedir que ouçam o 

diálogo da página 108 e 

que marquem os objetos 

que Júlia afirma ter em 

seu quarto; 

- Pedir que ouçam os 

itens do exercício 2 da 

página 108; 

- Convidar os alunos para 

completar o diálogo do 

exercício 3 da página 109 

usando is, isn’t, are e 

aren’t; 

- Pedir aos alunos para 

identificar no exercício 4 

da página 109 os 

cômodos da casa, e pedir 

também que escolham 

um deles; 

- GAME TIME; 

- PROJETO MY HOUSE 

- Convidar os alunos para 

ouvir os diálogos na 

página 110, e auxiliá-los 

na formação de frases 

usando o possessivo; 

- Solicitar que leiam os 

textos do exercício 3 na 

página 111 e, em 

seguida, pedir que 



coloquem os nomes nas 

imagens 

correspondentes; 

- Para realizar o exercício 

5 pedir que leiam os 

textos novamente e 

respondam às perguntas 

usando o possessivo;  

- Pedir que escolham 2 

imagens do exercício 6 

na página 111 e que 

formem uma frase sobre 

o Joe e uma sobre a 

Theresa; 

  

HOMEWORK: págs 173 e 

174; 

04/11 e 

07/11 

 

INGLÊS 

This is my house 

 (UNIT 7) 

 

-Aprimorar a decodificação 

de palavras em textos; 

- Desenvolver o gosto por 

histórias; 

 

-Participar da interação na 

sala de aula; 

 

-Conhecer os países de língua 

inglesa usando seus 

-Para retomar a aula 

anterior convidar os 

alunos corrigir juntos o 

HOMEWORK;  

- Convidar os alunos para 

ouvir o diálogo da página 

112, e em seguida, que 

marquem as alternativas 

corretas na atividade 1; 

- Convidar os alunos para 

ouvir diferentes diálogos 

da página 113 e marcar 
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conhecimentos prévios e o 

dos colegas; 

 

-Participar de jogos que 

consolidem conhecimentos 

sobre o conteúdo; 

 

as opções corretas em 

cada uma delas; 

- Em seguida, pedir que 

observem bem a 

imagem do exercício 3 

da página 113 e pedir 

que fechem seus livros. 

- GAME TIME  

HOMEWORK: pág. 175. 

 

11/11 e 

14/11 
INGLÊS 

This is my house 

 (UNIT 7) 

- Ativar o conhecimento 

prévio e retomar atividades 

feitas na aula anterior; 

- Aprimorar a decodificação 

de palavras cognatas; 

 - Participar da interação na 

sala de aula; 

- Trabalhar a compreensão 

oral; 

- Desenvolver habilidades 

orais com os diálogos. 

 

- Corrigir o HOMEWORK, 

e em seguida, através da 

atividade retomar o 

assunto da aula.  

- Questionar os alunos se 

tem dúvidas sobre a 

atividade. 

- Atividades iSkills com 

foco em 2 habilidades 

(compreensão oral e 

produção escrita).   

- Fazer as partes “English 

for The Environment” e 

“Replay” para rever os 

conteúdos antes do 

teste.  

- Realização do “Self-

assessment” para que os 
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alunos possam avaliar 

seus desempenhos.  

- Teste de Inglês  

Valor: 5,0 pts. 

- Correção do Teste. 

18/11 e 

21/11 
INGLÊS 

I’m not studying now 

(UNIT 8) 

- Ativar o conhecimento 

prévio e retomar atividades 

feitas na aula anterior; 

- Aprimorar a decodificação 

de palavras cognatas; 

 - Participar da interação na 

sala de aula; 

- Trabalhar a compreensão 

oral; 

- Desenvolver habilidades 

orais com os diálogos. 

 

-Warm Up: Pedir que os 

alunos que abram seus 

livros nas páginas 118 e 

119 e pedir que 

descrevam a imagem; 

- A partir das 

informações listadas, 

pedir que caracterizem 

pessoas, lugares, e etc. 

- Convidar os alunos para 

ouvir o áudio da página 

120, e em seguida, que 

falem sobre as 

palavras/expressões 

ouvidas; 

- Convidar os alunos para 

ouvir as atividades da 

questão 2 da página 120. 

Questionar os alunos 

sobre quais atividades 

eles tem na escola;  

- Convidar os alunos para 

ler o Grammar Feed e 
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explicar sobre o 

presente progressivo;  

- Em seguida, pedir que 

observem as imagens do 

exercício 3 na página 121 

e que enumerem as 

imagens de acordo com 

o diálogo entre Melissa e 

sua mãe; 

- Pedir aos alunos que 

completem o exercício 4 

da página 121 usando os 

verbos da caixa com as 

estruturas de presente 

progressivo vistas 

anteriormente; 

- Downloading  

conversar com os alunos 

sobre as mensagens que 

trocam e pedir que 

completem a conversa 

do exercício 5 na página 

121; 

- Convidar os alunos para 

ouvir sobre as atividades 

que cada um dos 

personagens faz ao 

chegar da escola.  

- Questionar os alunos 

sobre quais atividades 

eles fazem após a escola. 



- Pedir que leiam as 

perguntas do exercício 2 

na página 122 e que 

marquem com a 

resposta adequada; 

- Convidar os alunos para 

organizar as perguntas e 

respostas do exercício 3 

da página 123, tendo 

como referência o 

Grammar Feed que se 

encontra na mesma 

página. 

- GAME TIME : SKETCH 

HOMEWORK: 176 e 177. 

25/11 e 

28/11 
INGLÊS 

I’m not studying now 

(UNIT 8) 

- Ativar o conhecimento 

prévio e retomar atividades 

feitas na aula anterior; 

- Aprimorar a decodificação 

de palavras cognatas; 

 - Participar da interação na 

sala de aula; 

- Trabalhar a compreensão 

oral; 

- Desenvolver habilidades 

orais com os diálogos. 

- Para retomar a aula 

anterior, corrigir os 

deveres com os alunos 

em sala; 

- Convidar os alunos para 

ouvir Mariana no 

exercício 1 da página 

124, e pedir que 

escolham a frase que 

melhor descreve a ação 

de Mariana; 

- Pedir que ouçam ao 

áudio novamente e que 

coloquem as ações 

descritas em ordem de 
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acordo com a descrição 

feita por Mariana; 

- Convidar os alunos para 

ler o Grammar Feed e 

explicar o uso da 

estrutura do presente 

progressivo com a 

palavra interrogativa 

What; 

- Pedir que os alunos 

completem em seguida 

as perguntas do 

exercício 3 na página 

125, e que as respondam 

de acordo com as 

informações dos 

exercícios anteriores; 

- GAME TIME : exercício 

4 da página 125; 

- Convidar os alunos para 

ouvir e ler o diálogo da 

página 126, e em 

seguida, pedir que 

marquem True or false 

nas afirmativas da 

mesma página; 

- Convidar os alunos para 

ler e entender os tópicos 

do Grammar Feed que 

mostram os usos de Can 



e Can’t, e também And e 

But ; 

- Pedir então que 

escrevam frases usando 

as informações das 

imagens com os tópicos 

vistos no Grammar Feed; 

- Pedir que observem as 

imagens do exercício 3 

na página 127 e que 

escrevam afirmativas 

verdadeiras falando 

sobre suas habilidades; 

HOMEWORK: 178 e 179; 

02/12 e 

05/12 
INGLÊS 

I’m not studying now 

 (UNIT 8) 

- Ativar o conhecimento 

prévio e retomar atividades 

feitas na aula anterior; 

- Aprimorar a decodificação 

de palavras cognatas; 

 - Participar da interação na 

sala de aula; 

- Desenvolver habilidades 

orais. 

- Trabalhar habilidades orais 

e escritas que permitam 

traçar comparações; 

 

Atividades iSkills com 

foco em 2 habilidades 

(compreensão e 

produção escrita).   

- Fazer as partes “English 

for Arts” e “Replay” para 

rever os conteúdos antes 

do teste.  

- Realização do “Self-

assessment” para que os 

alunos possam avaliar 

seus desempenhos.  

- Rewind 4 – atividades 

de revisão 
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-Prova de Inglês; 

VALOR: 10 pts 

09/12 e 

12/12 
INGLÊS 

I’m not studying now 

 (UNIT 8) 

- Ativar o conhecimento 

prévio e retomar atividades 

feitas na aula anterior; 

- Aprimorar a identificação de 

palavras cognatas; 

 - Participar da interação na 

sala de aula; 

- Trabalhar a compreensão 

escrita; 

- Desenvolver habilidades 

orais. 

-Participar de jogos que 

consolidem conhecimentos 

vistos ao longo do material; 

 

 

 

- Realizar as atividades 

de Reading Hub 

- Avaliação da disciplina; 

- Entrega de notas; 

- Atividades Extras; 
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