
SOBRE ESTA AULA
Neste slide, você  
deve descrever o 
tema, o ano e o 
objetivo de 
aprendizagem do 
plano, a habilidade 
da BNCC relacionada 
e informar o nome 
do autor, do mentor 
e do especialista 
responsáveis pelo 
material.

Oralidade_Listening for the Main Idea (I)
6o. Ano

Contents
1. INPUT: Video about a nine year old African artist.
2. OUTPUT: Answer comprehension questions about the video.

Habilidade da Base Nacional Comum Curricular
(EF06LI04) Reconhecer, com o apoio de palavras cognatas e pistas do 
contexto discursivo, o assunto e as informações principais em textos 
orais sobre temas familiares.

Professor-autor: Valdelena Nobre Rodriguez
Mentor: Isabel Callejas
Especialista: Celina Fernandes



OBJECTIVE
Escreva o objetivo de 
aprendizagem da 
aula em inglês com 
linguagem voltada ao 
aluno.

To listen for the main 
idea using cognate 

words as clues. 



CONTEXT
Na primeira etapa da aula, 
deve haver uma ativação 
dos conhecimentos dos 
alunos, retomada dos 
aprendizados anteriores, 
correção ou ativação da 
lição de casa, socialização 
de algum saber, conteúdo 
ou produção por parte do 
professor, alunos ou 
outros falantes.
O propósito dessa etapa é 
aquecer os alunos para o 
aprendizado que se 
propõe. Fazer com que os 
saberes necessários à 
aprendizagem estejam 
disponíveis
e compartilhados
com o grupo.

“Cognates are words in two languages that share a 
similar meaning, spelling, and pronunciation.”

Source: 
http://www.colorincolorado.org/article/using-cognates-develop-comprehension-english
Accessed on: September 7, 2018
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CONTEXT
Na primeira etapa da aula, 
deve haver uma ativação 
dos conhecimentos dos 
alunos, retomada dos 
aprendizados anteriores, 
correção ou ativação da 
lição de casa, socialização 
de algum saber, conteúdo 
ou produção por parte do 
professor, alunos ou 
outros falantes.
O propósito dessa etapa é 
aquecer os alunos para o 
aprendizado que se 
propõe. Fazer com que os 
saberes necessários à 
aprendizagem estejam 
disponíveis
e compartilhados
com o grupo.

Complete the sentences using the words in the box.

    

My mom drives the _______________________ to go to work.

This is a ___________________ school . They teach in English and Spanish.

This year we will study ____________________ and _____________________.

If i don’t know how to do something, I’ll ask for _______________________.

V.I.P. means Very _______________________ Person.

They are celebrating their 20 year ____________________________.

I made __________________________ plans for my vacation. 

IMPORTANT  -  CAR  -  INFORMATION  -  HISTORY  -   BILINGUAL 

                  SPECIAL  -  ANNIVERSARY  -  ASTRONOMY



INPUT
Os alunos devem ser 
expostos à língua alvo, por 
isso todos os planos devem 
oferecê-la aos alunos. Os 
textos selecionados, orais e 
escritos, devem ser de 
circulação social, ou seja, 
autênticos.
A graduação será dada pela 
seleção - há textos autênticos 
simples, versando sobre uma 
gama de conteúdos simples. 
Além disso, devem 
contemplar as diretrizes da 
BNCC que definem o ensino 
de inglês como meio de 
acesso à produção cultural, 
científica e social do mundo 
todo. Ou seja, devem 
contemplar uma diversidade 
de autores, nacionalidades, 
variantes linguísticas. Também 
devem promover um contato 
com uma vasta gama de 
gêneros textuais. Há sugestão 
de gêneros no arquivo de 
Sequência das Unidades.

Source: https://www.youtube.com/watch?v=PfSJ8Zq2iP0
Access on: September 08, 2018

https://www.youtube.com/watch?v=PfSJ8Zq2iP0


INPUT
Os alunos devem ser 
expostos à língua alvo, por 
isso todos os planos devem 
oferecê-la aos alunos. Os 
textos selecionados, orais e 
escritos, devem ser de 
circulação social, ou seja, 
autênticos.
A graduação será dada pela 
seleção - há textos autênticos 
simples, versando sobre uma 
gama de conteúdos simples. 
Além disso, devem 
contemplar as diretrizes da 
BNCC que definem o ensino 
de inglês como meio de 
acesso à produção cultural, 
científica e social do mundo 
todo. Ou seja, devem 
contemplar uma diversidade 
de autores, nacionalidades, 
variantes linguísticas. Também 
devem promover um contato 
com uma vasta gama de 
gêneros textuais. Há sugestão 
de gêneros no arquivo de 
Sequência das Unidades.

Circle the cognate words that you hear in the video.

ART             MODEL

ARTIST             PRESENT

STYLE                   PRESIDENT

LION                   EMILY

TOUCH                      TOURIST

SPECIALIST                FAMILY

FAVOURITE               IMPORTANT



OUTPUT
As aulas devem propor 
sempre uma tarefa aos 
alunos, simulando situações 
de uso real do idioma. Toda 
aula deve ter o aluno em 
situação de produção, seja 
oral, seja escrita, em inglês. A 
produção poderá ser 
destinada a um interlocutor 
que reagirá a ela mais tarde, 
como nos casos de entrega 
ao professor ou publicação, 
ou dentro de uma situação 
de interação com os colegas 
da sala, com o professor, ou 
com outros usuários por 
meio de troca virtual. 
Sempre em contexto 
comunicativo!
A ordem não precisa ser 
esta. Pode começar com o 
output e o input servir como 
modelo para revisão, por 
exemplo. Mas as duas partes 
são o core da aula então 
precisam estar sempre 
presentes.

Test your comprehension! 

How old is Sheillah?

5 years old           9 years old          12 years old

What’s her favorite thing to draw?

the president         the lion           tourists

Who are the most important people in the family?

women               children           fathers

She will continue drawing _______________________________.

until she goes to college         until she turns 15         until she dies   

What is she 
saying?



OUTPUT
As aulas devem propor 
sempre uma tarefa aos 
alunos, simulando situações 
de uso real do idioma. Toda 
aula deve ter o aluno em 
situação de produção, seja 
oral, seja escrita, em inglês. A 
produção poderá ser 
destinada a um interlocutor 
que reagirá a ela mais tarde, 
como nos casos de entrega 
ao professor ou publicação, 
ou dentro de uma situação 
de interação com os colegas 
da sala, com o professor, ou 
com outros usuários por 
meio de troca virtual. 
Sempre em contexto 
comunicativo!
A ordem não precisa ser 
esta. Pode começar com o 
output e o input servir como 
modelo para revisão, por 
exemplo. Mas as duas partes 
são o core da aula então 
precisam estar sempre 
presentes.

It’s your turn!

Fill in the blanks with information from the video

Sheillah is a _____________ year-old girl from ____________.

She likes to _______________. 

She especially draws __________________ and 

___________________. 

She says __________________ are the most important 

people in the family.

She loves to draw and she thinks she will do it 

___________________________.



FEEDBACK
As aulas fecham sempre 
com algum tipo de 
feedback. Podem ser 
uma autoavaliação do 
aluno a partir de 
parâmetros dados, um 
feedback avaliativo 
dado pelo professor 
(também a partir de 
pautas claras e 
compartilhadas), uma 
análise da produção 
feita em pares a partir 
de modelos novos 
oferecidos pelo 
professor. No entanto, 
em uma aula de 50 
minutos, o feedback 
deve ser curto, pois 
input e output devem 
tomar a maior parte da 
aula. O feedback de 
avaliação, autoavaliação 
ou revisão a partir de 
critérios, deve ser 
sugerido como opção 
ao professor, para usar 
em uma próxima aula.

What did you learn today?
● Meaning of cognates

“words in two languages that share a similar meaning, 
        spelling, and pronunciation”.

● Listening for familiar words or cognates when someone is 
speaking.

● Using the words as clues to discover the topic that is being 
discussed.


