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PLANEJAMENTO BIMESTRAL – 4º BIMESTRE 2019 

 

Data Disciplina Conteúdos Objetivos Recurso Didático Materiais 

21/10 e 

25/10 
INGLÊS 

FOOD 

 (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 na página 

52, e questiona-los sobre 

as imagens; 

- Pedir que ouçam o 

áudio da página 52, e 

que em seguida, colem 

os adesivos na caixinha 

correspondente. 

- Pedir que marquem as 

caixinhas do exercício 3 

da página 52, onde estão 

as imagens do exercício 

anterior, caso aquela 

comida esteja presente 

na página de 
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apresentação da 

unidade. 

- Convidar os alunos para 

ouvir o áudio da página 

53 sobre as frutas, e, em 

seguida, pedir que 

marquem as imagens 

falando sobre o gosto 

pelas frutas; 

- Em seguida, pedir que 

coloram as imagens das 

frutas com as cores das 

roupas das crianças da 

imagem apresentada ao 

centro, e convidá-los 

para repetir as cores e as 

frutas; 

HOMEWORK: pgs 148 e 

149. 

28/10 e 

01/11 

 

INGLÊS 
Food 

 (UNIT 7) 

-Aprimorar a decodificação 

de palavras em textos; 

 

- Desenvolver o gosto por 

histórias; 

 

-Participar da interação na 

sala de aula; 

 

- Descrever com os 

alunos a imagem das 

páginas 54 e 55 do livro. 

- Solicitar que juntos 

encontrem/identifiquem 

os alimentos e suas 

características; 

- Perguntar aos alunos se 

eles conhecem as 

palavras e os 

personagens da imagem; 
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-Conhecer os países de língua 

inglesa usando seus 

conhecimentos prévios e o 

dos colegas; 

 

-Conhecer e utilizar vários 

tipos de letras; 

 

-Participar de jogos que 

consolidem conhecimentos 

sobre países; 

 

- Pedir que ouçam o 

áudio, e em seguida, 

desenhem as carinhas 

do exercício 6 de acordo 

com o áudio; 

- Listen and sing, página 

55; 

-Convidar os alunos para 

ouvir a música “I Like 

bread” da página 55 e 

apontar para os 

alimentos nas imagens 

da página; 

- Pedir que encontrem os 

alimentos e circulem   as 

imagens no exercício 8 

da página 55. 

HOMEWORK: pág. 150.  

04/11 e 

08/11 
INGLÊS 

Food 

 (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; 

- Para retormar a aula 

anterior convidar os 

alunos corrigir juntos o 

HOMEWORK;  

-Convidar os alunos para 

escutar o diálogo da 

página 56, e pedir que 

contem sobre a história; 

-Convidar os alunos para 

ouvir e completar 

circulando os alimentos 
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- Desenvolver habilidades 

orais com os diálogos. 

 

indicados no áudio da 

página 57.   

- Pedir que se reúnam 

em duplas e recortem os 

cartões da página 85.  

- Convidar os alunos para 

ouvir o áudio da página 

58, e em seguida, que 

indiquem na atividade 

13 a imagem 

correspondente; 

- Convidar os alunos para 

responder à questão 14 

da página 58, marcando 

nas imagens as frutas 

com lápis vermelho e os 

vegetais em verde; 

- Convidar os alunos para 

colorir os alimentos da 

página 59 de acordo com 

as cores indicadas; 

- Pedir os alunos que 

observem os alimentos 

que o personagem 

gosta, e em seguida, 

pedir que leiam as frases 

e marquem com um 

Check ou Cross; 

- Extra activities; 



HOMEWORK: pág. 

151,152 e 153. 

11/11 INGLÊS 
Food 

 (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.  

- Extra activities para 

relembrar o conteúdo 

visto anteriormente. 

-  Atividades diagnósticas 

sobre a unidade 7; 

- HOMEWORK: 154 e 

155. 
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18/11 e 

22/11 
INGLÊS 

My Vacation 

 (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 60 e 61 e pedir 

que descrevam a 

imagem; 

- A partir das respostas 

listadas, pedir que 

caracterizem a imagem, 

citando cores, objetos, 

animais, personagens e 

etc; 

- Convidar os alunos para 

ouvir o áudio da página 
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60, e em seguida, que 

colem os adesivos sobre 

o áudio da ordem 

correta, usando os 

objetos relacionados ao 

tema Férias; 

- Em seguida, pedir que 

ouçam o áudio do 

exercício 4 na página 61 

e que marquem os 

brinquedos que 

correspondem; 

- Pedir os alunos que 

observem as imagens do 

exercício 5 e que 

encontrem quais 

brinquedos pertencem à 

caixa de brinquedos e, 

em seguida, pedir que 

desenhem o grupo que 

encontraram dentro da 

caixa;  

- Pedir que os alunos que 

observem as páginas 62 

e 63 e pedir que 

descrevam a imagem; 

- Em seguida, pedir aos 

alunos que encontrem e 

circulem os objetos da 

caixa nas páginas; 



- Liste and Sing: Convidar 

os alunos para ouvir e 

cantar a música do 

Picnic; 

HOMEWORK: pág. 156, 

157 e 158; 

25/11 e 

29/11 
INGLÊS 

My Vacation 

 (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; 

- Para retomar a aula 

anterior convidar os 

alunos corrigir juntos o 

HOMEWORK;  

-Convidar os alunos para 

escutar o áudio da 

página 64 e descrever a 

história; 

-Convidar os alunos para 

que observem o 

exercício 11 da página 65 

e que marquem com um 

X as imagens que não 

são citadas no áudio; 

- Pedir que se reúnam 

em duplas e recortem os 

cartões da página 87.  

- Convidar os alunos para 

ouvir o áudio da página 

66 e marcar os locais na 

ordem em que escutam; 

- Pedir que ouçam ao 

áudio do exercício 14 da 

página 66 e que 
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marquem os familiares 

com os destinos de suas 

férias; 

HOMEWORK: pgs 159 e 

160; 

02/12 e 

06/12 
INGLÊS 

My Vacation 

 (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; 

 

 

- Para retomar a aula 

anterior convidar os 

alunos corrigir juntos o 

HOMEWORK;  

- Review página 67; 

-Extra activities sobre as 

unidades 7 e 8;  

 

- HOMEWORK: pags 161, 

162 e 163. 
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09/12 e 

13/12 
INGLÊS 

My Vacation 

 (UNIT 8) 

- Ativar o conhecimento 

prévio e retomar atividades 

feitas na aula anterior; 

- Verificar o uso da linguagem 

e aprimorar as técnicas de 

produção textual; 

-  Atividades diagnósticas 

sobre a unidade 8; 
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- Trabalhar a autonomia e 

autenticidade dos alunos; 

- Utilizar jogos como 

ferramentas pedagógicas e 

de cooperatividade; 

 

  

 


