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Plano de aula  

Professora: Brunna Maria de Siqueira Alvares 
Componente curricular: Língua Inglesa 
Bimestre: 1º Bimestre 
Turma: 6º ano B 
Data da aula: 09/02/2021 
Duração da aula: 02 aulas  de 45 minutos cada 
Unidade temática: Corona vírus 
Habilidade a ser trabalhada/Descrição: 

(EF06LI09) Localizar informações específicas em texto. 

(EF06LI17) Construir repertório lexical relativo a temas familiares (escola, família, rotina diária, 
atividades de lazer, esportes, entre outros). 
Objeto de conhecimento: Protocolos de segurança e Acesso ao centro de mídias. 

Objetivo (Para que ser 
trabalhado?) 

Acolher os alunos de modo que se sintam bem recebidos em 
sua escola/turma com segurança sanitária. 

Conteúdo(s) (O que será 
trabalhado?) 

 Acolhida; 

 Como se proteger e proteger o próximo na escola em 
tempos de pandemia. 

Metodologia de ensino 
(Como será trabalhado?) 
Refere-se à aplicação de 
diferentes métodos no 
processo de ensino e 
aprendizagem 

 Dar boas-vindas aos alunos, apresentações, ouvir suas 
expectativas, atividade de apresentações, socialização; 

 Apresentação dos protocolos sanitários. 

Recursos didáticos (Com 
o que será trabalhado?) 

Aplicativo do CMSP, WhatsApp; computador ou celular, 
caderno e dicionário on line, se possível. 
 

Avaliação (Qual o 
resultado da 
aprendizagem?) Avaliar o 
aluno durante as 
atividades por meio da 
observação de sua 
participação e do 
desenvolvimento nas 
atividades 

A avaliação ocorrerá por meio da observação de sua 
participação na atividade. 

OBS do professor Acompanhamento remoto: professor do grupo de risco 
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Observações importantes: 

  Utilize seu caderno da disciplina de Língua Inglesa;  

 Anote a data da aula em seu caderno; 

  Faça as devidas anotações;  

 Responda as atividades quando solicitadas. 

 Depois de realizada as atividades, tire foto e envie para a professora.  

 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS AULAS 

Bem-vindo à disciplina de Inglês. 

Para começar, você deve preencher, em português, o quadro abaixo: 

Your name:  

Age:  

Do you like English class? (  ) Yes, I do.          (  ) No, I don’t 

What’s your dream?  

 

 

Agora, escreva suas expectativas para aula de Inglês no ano que está começando: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

No ano passado, devido a pandemia causada pelo Corona vírus tivemos que redobrar 

nossos cuidados com a higiene. Portanto, escreva abaixo os cuidados necessários que 

devemos ter para não contrair o vírus. 

1-___________________________________________________________________ 

2- ___________________________________________________________________ 

3-____________________________________________________________________ 
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 Em seguida, faça a leitura do cartaz informativo abaixo: 
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A partir da leitura, responda as questões abaixo: 

 

1- Quais os sintomas, segundo o cartaz informativo? 

a) Febre, manchas no corpo e dor de cabeça. 

b) Febre, tosse e dificuldade de respirar. 

c) Febre, tosse e dor de cabeça. 

 

2- Volte ao que você escreveu antes do cartaz informativo e faça a leitura.  

Agora, localize no cartaz as medidas de segurança para não contrair a doença, e 

coloque de acordo a sequência no cartaz: 

 

(1) Sempre cubra seu nariz e sua boca quando tossir ou espirrar.  

(  ) Evite aglomerações. 

(  ) Evite tocar no nariz e na boca. 

(2) Use dispositivos de papéis e após o uso jogue o papel no lixo, lave suas mãos com 

frequência com água e sabão. 

(  ) Não compartilhe itens pessoais.  

 

3- Por fim, faça a compreensão do cartaz e responda (V) para verdadeiro e (F) para 

falso: 

(  ) O novo Corona vírus não causa uma infeção respiratória em humanos e animais. 

(  ) O nome da infeção respiratória é Covid-19. 

(  ) A doença é semelhante a gripe.  

(  ) A doença não é perigosa para idosos.          


