
 

 

PLANEJAMENTO SEMANAL BILÍNGUE EAD – 4º EF B 
28/09 a 02/10 

 
 
 
 
Professora: Laís Reis Ávila 
 

Objetivos Conceituais Objetivos Procedi-
mentais 

Objetivo Atitudinais 

 
Identificar sons como /g/ e 
descrever como as 
crianças viver aventuras, 
descrever as 
características de um 
personagens e os 
detalhes de um enredo de 
história e reconhecer 
aventuras 

 
Reconhecer palavras 
na nova língua. 
Reconhecer e 
identificar vocabulário 
relacionado às partes 
da casa, aos números, 
aos móveis e a casa 
em geral em que vivem 

 
Desenvolver autonomia 
para a descrição de seus 
quartos, suas casas 
quanto as partes e a 
mobília, a quantidade de 
elementos que possuem, 
assim como a distinguir o 
som da letra g no início, 
meio e final das palavras 

 
 
 
 
 
- 28/09 
 
Aula 1 
Assunto: Gramática / Revisão de conteúdo - Future: be going to 
  
• Greetings (cumprimentar os alunos, perguntar como estão se sentindo)  
• Projeto - Space: Desenvolvimento e criação - Apresentação / Space project 
• Compreensão de conteúdo gramatical: Análise e leitura (página 286) 
• Construção de discussão: conteúdo gramatical (página 287) 
 
Aula 2 
 
• Atividade online: Construção e revisão de vocabulário (Site Socrative) 
• Atividade escrita: - Leitura e feitura de exercícios acadêmicos (página 287) 
• Atividade escrita: - Leitura e feitura de exercícios acadêmicos (workbook 172) 
• Atividade escrita: - Leitura e feitura de exercícios acadêmicos (workbook 173) 
•  Atividade escrita: - Leitura e aplicação de escrita (slides e livro do aluno) 

 

Resumo: Haverá análise de texto e vocabulário acadêmico, discussão oral sobre 
compreensão de vocabulário acadêmico e realização/criação de texto escrito e análise 
gramatical. Alunos irão realizar leitura e escrita individual, haverá exercícios escritos em 
conjunto e individual. (audio, apresentação de slides, workbook e livro do aluno). 

 



 

 

 
   
                             

- 29/09 
 
Aula 1 
Assunto: Processo da escrita e leitura / Estratégias 
  
• Greetings (cumprimentar os alunos, perguntar como estão se sentindo)  
• Construção de discussão: Análise e compreensão de vocabulário (página 288 - 289) 
• Atividade online: Construção e revisão de vocabulário (Site Socrative) 
• Atividade escrita: Construção de texto escrito (caderno) 
 
Aula 2 
 
• Atividade escrita: Continuação de construção de texto escrito (caderno) 
• Atividade escrita: - Leitura e aplicação de escrita (slides e livro do aluno) 
• Atividade escrita: - Leitura e feitura de exercícios acadêmicos (workbook 174) 
• Atividade online: - Leitura e feitura de exercícios acadêmicos online  
 

Resumo: Haverá discussão oral sobre compreensão de vocabulário acadêmico, 
entendimento de gramática e realização de escrita. Alunos irão realizar leitura individual 
e em grupo do texto, haverá exercícios de compressão gramatical, e realização escrita 
acadêmica oral e escrito (audio, apresentação de slides, workbook e livro do aluno). 

 

 
 

- 30/09 
 
Aula 1 
Assunto: Construção de novo vocabulário  (Key words) 
  
• Greetings (cumprimentar os alunos, perguntar como estão se sentindo)  
• Construção de discussão: Leitura e análise de conteúdo (página 290 - 291) 
• Construção de discussão: Leitura, audição e conversação (página 292) 
• Atividade online: Construção de texto e revisão de conteúdo (Kahoot) 
 
Aula 2 
 
• Atividade escrita: Construção de texto escrito e revisão de vocabulário (caderno) 
• Atividade escrita: - Leitura e aplicação de escrita (slides e livro do aluno) 
• Atividade escrita: - Leitura e feitura de exercícios acadêmicos (workbook 175) 
• Atividade escrita: - Leitura e feitura de exercícios acadêmicos (workbook 176) 
 

Resumo: Haverá análise de conteúdo, revisão de vocabulário e gramático referente à 
unidade 5 do livro do aluno. Alunos irão realizar atividades escritas do livro do aluno e 
workbook através leitura, exercícios escrito em grupo e individual. (audio, apresentação 
de slides, workbook e livro do aluno) 

 
 



 

 

- 01/10 

 
Aula 1 
Assunto: Leitura, audição e compreensão de texto (Franklin’s dream) 
 
• Greetings (cumprimentar os alunos, perguntar como estão se sentindo) 
• Atividade escrita: - Leitura e feitura de exercícios acadêmicos (workbook 177) 
• Desenvolvimento de leitura: Audição e discussão de texto (página 294 - 299) 
• Construção de discussão: Releitura e discussão de texto (página 294 - 299) 
• Atividade online: - Feitura de compreensão de texto - online - (Website Kahoot) 
 
Aula 2 
 
• Atividade escrita: - Leitura e feitura de exercícios acadêmicos (workbook 178) 
• Atividade escrita: - Leitura e feitura de exercícios acadêmicos (workbook 179)  
• Atividade escrita: - Leitura e feitura de exercícios acadêmicos (workbook 180) 
• Atividade online: - Feitura de compreensão de texto - online - (Website Socrative) 
• Atividade escrita: Leitura e aplicação de escrita (slides e livro do aluno)  

 

Resumo: Haverá análise de conteúdo, revisão de vocabulário e gramático referente à 
unidade 5 do livro do aluno. Alunos irão realizar atividades escritas do livro do aluno e 
workbook através leitura, exercícios escrito em grupo e individual. (audio, apresentação 
de slides, workbook e livro do aluno) 

 

 

 

- 02/10 

 
Aula 1 
Assunto: Leitura e construção de vocabulário (Space Exploration)  
 
• Greetings (cumprimentar os alunos, perguntar como estão se sentindo)  
• Construção de discussão: Leitura e análise de conteúdo (página 300 - 301) 
• Atividade online: Construção de texto e revisão de conteúdo (Site Socrative) 
• Atividade escrita: - Leitura e construção escrita (workbook 181) 
 
Aula 2 
 
• Atividade de audição e compreensão: Video - Space Exploration 
• Atividade de audição e compreensão: Video - Fun facts about the Solar System  
• Atividade de audição e compreensão: Video - Our neighbours in space 
• Atividade de audição e compreensão: Video -  Make our world a better place 

 

Resumo: Haverá análise de conteúdo, revisão de vocabulário e gramático referente à 
unidade 5 do livro do aluno. Alunos irão realizar atividades escritas do livro do aluno e 
workbook através leitura, exercícios escrito em grupo e individual. (audio, apresentação 
de slides, workbook e livro do aluno) 

 

 

Mrs. Laís Reis 


