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SEMANA DE 20 A 24 DE SETEMBRO 

 

 

AULA 1 

 
Material 

 Livro de Língua Inglesa. 

 Caderno de Língua Inglesa. 

 Estojo completo. 

 
Aula híbrida 

 Correção da tarefa de casa da aula anterior (Ficha de Estudos –Around 

the clock). 

Unit 6 - Around the clock 

  Pages 55 and 56.  

 Retomada da página 55 – tarefa 6.  

 Warm-up: Registro no caderno. Os estudantes deverão registrar, no 

caderno, as duas frases abaixo:  

 

     WHAT TIME IS IT?  

 

 

                         WHAT ARE YOU DOING?  

 Tarefa realizada em dupla (respeitando os protocolos de segurança).  

 Registrar respostas, do colega, seguindo a estrutura gramatica aprendida 

durantes 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.   
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 Assistir ao vídeo que apresenta alguns dos pontos turísticos observados nas 

páginas anteriores (52 and 53). 

https://www.youtube.com/watch?v=PpOGebnI59A 

 Page 56 – Look, read and listen. 

 Antes da leitura da história e da reprodução do áudio, retome, com os 

alunos, a pergunta da unidade (“Is Big Ben a clock?”) e peça que relembrem 

suas suposições. 

 Pergunte o que acham que vai acontecer na história e oriente-os a 

observarem as imagens para responder à pergunta da Unidade, 

confirmando, ou não, seus palpites. 

 Reproduza o áudio e peça aos alunos que leiam e ouçam a história 

simultaneamente. 

 Após a leitura da história e a reprodução do áudio, peça aos alunos que 

identifiquem em qual quadro da história a resposta à pergunta é revelada 

(Quadro 5, em que a guia leva as crianças até o sino e explica que aquele é o 

Big Ben.). Certifique-se de que eles compreenderam que Big Ben é o nome 

do sino localizado na torre, e não do relógio. Explique que, no entanto, o 

nome Big Ben é usado popularmente para se referir não só à torre, mas 

também ao relógio, que se tornou o mais famoso de Londres e do mundo. 

 Retome o vídeo apresentado anteriormente.  

 

Big Bem 

Ao contrário da crença comum, Big Ben não é o nome oficial do relógio 

localizado na Elizabeth Tower do Palácio de Westminster, em Londres, mas sim 

do sino localiza na torre. O sino, de 13,7 toneladas, 2,28 metros de altura e 2,75 

metros de largura, data de 1858 e soa de hora em hora. Especulações sobre a 

origem de seu nome apontam para Benjamin Hall, engenheiro cujo nome está 

escrito no sino, ou para o pugilista peso-pesado Benjamin Caunt, uma vez que o 

sino era um dos maiores da época. Com o tempo, o nome Big Ben passou a ser 

usado tanto para o sino quanto para a torre e o próprio relógio. 
Informações disponíveis em <www.bigbenfacts.co.uk/facts/>; 

<http://mapadelondres.org/big-ben-e-o-sino-e-nao-o-relogio/>. 

Acessos em 8 de dezembro de 2016. 

 

 

Tarefa de

 

  Leia e reveja as páginas 52, 53, 54 e 55. 

 Page 116.  

 
 

AULA 2 

 
Material 

 Livro de Língua Inglesa. 

 Caderno de Língua Inglesa. 

 Estojo completo. 

https://www.youtube.com/watch?v=PpOGebnI59A
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Aula híbrida 

 Correção da tarefa de casa da aula anterior. (page 116) 

 Page 57 - Look, think and check. 

 Competência socioemocional – Humildade: sinônimo de modéstia ou 

simplicidade, a humildade é caracterizada pela consciência das próprias 

limitações. Explique aos alunos que é importante ser humilde e reconhecer 

quando estamos errados, desculpando-nos, ou, quando não sabemos algo, 

aprendendo com aqueles que sabem e podem nos ensinar. 

 Pedir aos estudantes que releiam a história em quadrinhos para encontrar e 

assinalar a situação em que alguém demonstrou humildade (No quadro 5, 

quando Noah desculpa-se com a guia de turismo ao entender que estava 

errado sobre o Big Ben, aprendendo com ela.). 

 Chamar a atenção para a frase usada por Noah para admitir estar enganado 

(“Oh, I’m sorry, my mistake... ”) e ensine aos alunos expressões similares (I’m 

sorry, I was wrong. / I’m sorry, my bad. / I’m sorry, I didn’t know.), sem 

explorar a estrutura gramatical das frases. 

 Estimular o uso das expressões durante sua reflexão sobre a competência 

socioemocional e também a incorporá-las a seu cotidiano. 

 Incentivar a refletir e conversar sobre de que forma eles podem agir com 

humildade em seu cotidiano, exemplificando suas respostas. Peça a 

voluntários que compartilhem suas percepções com a turma. 

 Trabalho manual – The crown  

https://www.youtube.com/watch?v=iTOonkUHWGo 

 

 

 

 

 

 

Tarefa de

 

▪ Finalizar o trabalho manual iniciado durante a aula híbrida.  

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

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iTOonkUHWGo

