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SEMANA 27 DE SETEMBRO A 1º DE OUTUBRO 

 

 

AULA 1 

 
Material 

 Livro de Língua Inglesa. 

 Caderno de Língua Inglesa. 

 Estojo completo. 

 
Aula híbrida 

Unit 6 -  Around the clock 

 

  Retomada da Unidade 6.  

 Hands –on : Making World Clocks – Pages 86 and 87.  

 Explicar e trabalhar as diferenças entre os horários no mapa.  

 

 Os fusos horários formam uma divisão em que o globo terrestre é “fatiado” 

em vinte e quatro pedaços. Assim, cada fuso equivale a uma hora e, à 

medida que nos deslocamos entre cada uma dessas faixas, o horário se 

altera. Os fusos são medidos em GMT, sigla para "Greenwich Mean Time". 
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 GMT – Observatório de Greenwish onde todos os fusos começam e 

terminam. 

 Exemplificar: Na cidade de Wellington, Nova Zelândia, é mais 12 GMT, o que 

significa mais 12 horas ou 12 fusos a mais que em Londres.  Caso sejam 7 

horas da manhã em Londres, serão 19 horas em Wellington. Apresentar o 

vídeo para melhor interpretação e entendimento.  

Acesse:  https://www.youtube.com/watch?v=wY1-B5wY7gI 

 

 

 

 Page 86 - Realizar a tarefa proposta no livro, explicando como cada horário 

se diferencia para a esquerda (-) e para a direita (+). 

 Efetuar no caderno, com o auxílio de uma folha A4, uma dobradura de 12 

tiras para representar a sequência das linhas dos fusos horários.  

 Marcar o ponto GMT.  

 Enfatizar o ponto Londres (cidade estudada na referida Unidade). 

Tarefa de

 

 

 Page 87 (finalizar a tarefa iniciada na aula híbrida). 

 Page 116. 
 

AULA 2 

 
Material 

 Livro de Língua Inglesa. 

 Caderno de Língua Inglesa. 

 Estojo completo. 

 
Aula híbrida 

 Correção da tarefa de casa da aula anterior  (pages 116 and 87). 

 Retomada da página 55.  

 Pages 55 and 56  

 Retomada da página 55 – tarefa 6.  

 Warm-up - Registro no caderno. Os estudantes deverão registrar as duas 

frases abaixo no caderno:  

 

 
     WHAT TIME IS IT?  
 

 
                         WHAT ARE YOU DOING?  

 

 

 

 

If it 12noon in London, what time is it in...?  

https://www.youtube.com/watch?v=wY1-B5wY7gI
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 Tarefa realizada em dupla (respeitando os protocolos de segurança).  

 Registrar as respostas do colega seguindo a estrutura gramatical aprendida 

durante as aulas (Sujeito + be + action + ING) / It + be + number (o´clock) 

a.m. / p.m. 

 Student A: What time is it?  

 Student B: It´s 10: 30 a.m. 

 Student A: What are you doing? 

 Student B: I´m studying.   

Tarefa de

 

▪ Registrar os horários da rotina do estudante e de seus familiares no caderno.  

▪ Registrar os horários por extenso.  

Ex: Its´seven o´clock. I am sleeping.  

  *Os conteúdos listados constituem uma previsão para a semana e podem sofrer alterações conforme a 
necessidade das turmas. 

 

 

 


