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1. Read Logan Lerman Profile and answer the questions. Biography Date of Birth 19 January 1992 , Beverly Hills, Los Angeles, California, USA Birth Name Logan Wade Lerman Nickname Loggie Height 5’ 9” (1,75 m) Logan Lerman was born in Beverly Hills, to a Jewish family. His parents are Lisa (Goldman), who works as his manager, and Larry
Lerman, an orthotist and businessman. He has two siblings, Lucas and Lindsey. When he was 2 1/2 years old, Logan told his mother that he wanted to be an actor. At the age of 4, Logan had an agent and was booked for two commercials. His first appearance on the big screen was as William, the youngest son of Mel Gibson's character in O
Patriota (2000). Disponível em: < . a) What is his complete name? ____________________________________________________________________ b) How old is he? ____________________________________________________________________ c) What is his nationality? ____________________________________________________________________ d) What is his occupation?
____________________________________________________________________ e) What is his father’s name? ____________________________________________________________________ GABARITO a) What is his complete name? Logan Wade Lerman. b) How old is he? 22 years old. c) What is his nationality? He is American. d) What is his occupation? He is an actor. e)
What is his father’s name? Larry Lerman. Início Planos de aula Ensino Fundamental 6º ano Inglês Plano de Aula Plano 1 de uma sequência de 5 planos. Veja todos os planos sobre Writing Skills II ContextExplique aos alunos que a aula será dedicada a analisar e interpretar um texto retirado de um livro infanto-juvenil. Em seguida, compartilhe o trecho
do livro que será analisado durante a lesson através de alguma plataforma de troca de mensagens (WhatsApp, e-mail, Messenger etc.). Você pode criar um glossário para auxiliar no entendimento do trecho, ou pedir aos alunos que utilizem um dicionário bilíngue para ajudar com as palavras mais difíceis. Envie as perguntas do slide aos alunos. Peça
que anotem suas respostas e as levem para a aula síncrona, ou enviem suas respostas através de um formulário no Google Sheets ou no Mentimeter. InputEm uma aula síncrona, através do Zoom, WhatsApp ou Google Meet, discuta as respostas trazidas pelos alunos, apresente as imagens do Input e siga as instruções do slide. Apresente aos alunos
um pouco mais sobre a autora do livro acessando o link disponível aqui. Utilize as perguntas do slide para conduzir a análise dos pôsteres. Mostre aos alunos o trailer do filme disponível aqui, e pergunte à turma quem já assistiu ao filme, se gostaram, que impressões tiveram, se conhecem alguém com alguma deformidade e como lidam com isso. Em
seguida, divida os alunos em duplas ou pequenos grupos, e entregue o worksheet disponível aqui, com a atividade a ser realizada. Você pode marcar encontros para ajudar os alunos a interpretar o texto, ou marcar uma nova aula síncrona com a turma toda e explorar o segundo texto. Em caso de aula assíncrona, você pode enviar as perguntas do
Input através de um formulário no Google Sheets ou no Mentimeter, e pedir que os alunos se reúnam em pequenos grupos para discutir os tópicos. OutputAproveite um encontro síncrono para conversar com a turma sobre Auggie. Siga as instruções do último slide de Input para expandir o texto e trazê-lo para a realidade dos alunos. Em seguida,
separe a turma em grupos ou duplas, e compartilhe as perguntas do Output. Incentive os alunos a discutir as questões e anotar suas respostas, que podem ser enviadas pelo Google Sheets ou pelo Mentimeter. FeedbackUtilize o slide de feedback para garantir que a aula foi um sucesso. Em uma aula síncrona, peça aos alunos que relembrem em qual
ponto da lesson utilizaram cada recurso do slide para interpretar o texto. Convite às famíliasVocê pode convidar a família dos alunos a assistir ao filme e depois pedir ao aluno que registre as impressões dos parentes. As informações podem ser compartilhadas em murais virtuais, como o Padlet ou o Flipgrid. 6º ano Contents INPUT: Excerpt of book
“Wonder”, by R. J. Palacio OUTPUT: Questionnaire based on text and personal questions Habilidade da Base Nacional Comum Curricular (EF06LI12) Interessar-se pelo texto lido, compartilhando suas ideias sobre o que o texto informa/comunica. (EF06LI24) Investigar o alcance da língua inglesa no mundo: como língua materna e/ou oficial (primeira
ou segunda língua)
Professor-autor: Roberta Calabre Mentor: Isabel Callejas Especialista: Celina Fernandes Selecionamos nesta postagem algumas sugestões de Atividades de Inglês 6 ano, prontas para imprimir e aplicar em alunos do Ensino Fundamental. Confira outras atividades: Atividades de Inglês 6 ano – Pesquisa no
dicionário Objetivo: Levar o aluno a conhecer e praticar o vocabulário que será trabalhado nas atividades a segui Nesta atividade o professor deve listar o vocabulário referente aos objetos comumente encontrados na cozinha e que podem ser visualizados no vídeo e outros que julgar interessante, como no exemplo abaixo, e pedir para os alunos fazer
a pesquisa do significado no dicionário. Lembre-se: Antes de trabalhar esta atividade é necessário que você tenha trabalhado com sua turma como usar o dicionário de inglês em sala de aula. 1. Complete the list. Depois, corrigir a atividade e praticar a pronúncia com alunos, mostre o vídeo da atividade 1 novamente. Peça para os alunos identificarem
os objetos da cozinha, parando a imagem para melhor visualização. Use as atividades a seguir para fixação do vocabulário. 2. Search for words printed below: 3. Solve this Criss-Cross, using the right words in English. AVALIAÇÃO: Depois de aplicar as atividades o professor poderá fazer exercícios oral e/ou escrito para avaliar o nível de aprendizado
dos alunos. Atividades de Inglês 6 ano – Watching a Movie Objetivo: Introduzir o assunto a ser trabalhado com os alunos: culinária. A. O professor vai iniciar esta atividade mostrando aos alunos um vídeo de um fragmento de um episódio do programa Junior MasterChef Australia, Após assistir ao vídeo com os alunos, o professor vai mediar uma
discussão com questões como: Qual é a sua participação no preparo das refeições em casa? Você gosta de cozinhar? O que você prefere preparar? Em alguma situação você prepara sua própria refeição? Ex.: Antes ou depois de ir para a escola os pais ou outra pessoa adulta não está em casa e você tem que preparar seu próprio almoço. Se você não
preparar sua própria refeição, o que você come? Professor, você poderá acessar outros fragmentos ou episódios completos deste programa no site www.youtube.com, assim como assistir ao programa na televisão. AVALIAÇÃO: O professor vai avaliar o aluno através da participação e interesse em responder as questões e dar a sua opinião. Atividades
de Inglês 6 ano – Avaliação Diagnóstica 1. Os quadros ao lado ilustram algo que a maioria das pessoas conhecem e fazem parte do dia a dia delas. Do que se tratam? 2. Observe o cardápio abaixo. Nele, encontramos algumas palavras como big, hamburger, chiken, sundae. Com base nessas informações, pode-se concluir que 3. Observe a imagem
abaixo: Com base nas figuras e nas legendas abaixo, responda as perguntas 4 e 5. 4. As palavras que indicam nacionalidades são: 5. Qual é o tema geral das legendas dessas fotos: 6. Leia a tirinha abaixo: O uso da fonte em negrito na fala da personagem indica que Leia o texto abaixo para responder as questões 8 e 9: 8. O poema “I am an oak tree”
possui uma característica que o difere de outros textos, que é 9. De acordo com o texto, pode-se dizer que ele foi extraído Atividades de Inglês 6 ano – Avaliação Diagnóstica em PDF Para baixar a avaliação diagnóstica mostrada acima em PDF, confira o link a seguir: Atividades de Inglês 6 ano – Para imprimir Atividades de Inglês 6 ano do Ensino
Fundamental As atividades a seguir foram criadas por Vânia Victal – PIP/CBC SRE – JF e servem como avaliação diagnóstica. Responda as questões abaixo: a) Você acha que é importante aprender uma Língua Estrangeira? Sim? Não? Justifique. b) Dos termos abaixo, quais você já conhece? Escreva: ( Yes ) para sim ou ( No ) para não. c) Você conhece
os números abaixo? Reescreva cada e depois colora com as seguintes cores: d) Existe propaganda em Inglês na cidade ou no bairro onde você mora? Das figuras abaixo qual ( quais ) é ( são ) familiar ( familiares ) para você? E)Na sua opinião, aprender Inglês é difícil ou fácil? Porquê? F) Você conseguiria traduzir os nomes dos Cartoons abaixo? G) Nas
palavras a seguir, quais que você conhece. Marque um ( X ) na frente dela ( as ) Não deixe de ver: Como ensinar duas línguas para crianças com facilidade?
Avaliação de Inglês, proposta a estudantes do sexto ano do ensino fundamental, com exercícios de leitura e interpretação do texto : Where are you from? Esta atividade de língua inglesa está
disponível para download em modelo editável do Word, pronto para impressão em PDF e também a atividade respondida.
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