
 

 

PLANO DE AULA DE LÍNGUA INGLESA PARA 4° ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL  

Curso de Especialização em Língua Inglesa na modalidade a distância 

Disciplina: O Ensino da Língua Inglesa na Infância 

Núcleo de Educação a Distância da Unioeste – NEaDUNI 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE/Campus Cascavel 

Acadêmica: Michely Solange Bonaldo 

Pólo Dois Vizinhos – PR 

 

Nome do professor (a): Michely Solange Bonaldo 

E-mail do professor (a): michelybonaldo@gmail.com 

Município: Dois Vizinhos – PR 

Nome da Atividade: Seasons and Weather 

Público-alvo: 4° ano do Ensino Fundamental 

Carga horária: 04 aulas 

 

Tema The Four Seasons of the Year and The Weather 

Objetivos  Trabalhar os vocabulários referentes às quatro estações do 

ano em inglês (summer, autumn, winter and spring) e os 

vocabulários básicos referentes ao clima em inglês (sunny, 

rainy, cloudy and snowy); 

 Comunicar-se fazendo referência à estação e o clima 

utilizando as estruturas: How’s the weather today?/ What 

season is it?/ It is? ... / Is it? ...; também apresentar a 

estrutura: What’s your favorite season/weather? 

 Através da leitura das canções How’s the Weather? e 

Seasons Song trabalhar o Reading com os alunos, 

aperfeiçoando a pronúncia do vocabulário apresentado; 

 A habilidade de Listening será praticada através das 

canções apresentadas; 

 Trabalhar a habilidade de Speaking cantando as canções 

com os alunos e através de uma pequena apresentação em 

forma de diálogo que os alunos deverão fazer em dupla 

usando as estruturas e vocabulários aprendidos. 

 Praticar a habilidade de Writing com atividades escritas 

para os alunos fixarem os vocabulários e estruturas 

aprendidos. 

Descrição da 

proposta para 

cada dia de aula. 

 

Aula 01 

Com o uso de Flashcards (Anexos 1, 2, 3 e 4) apresentar aos 

alunos as quatro estações do ano em inglês. Fazer com que eles 

reconheçam cada estação, como são divididas, quanto tempo 

duram, explicar que enquanto no Brasil estamos passando por uma 

estação nos países do norte do planeta os habitantes estão passando 

por outra. Trabalhar a pronúncia de cada uma delas e pedir para 

que eles comentem quais as características de cada uma.  

Em seguida entregar aos alunos a letra da música Seasons Song 

(Anexo 5), no primeiro momento a professora faz a leitura e todos 

prestam atenção, em seguida a professora lê a letra da música por 

blocos e os alunos fazem a leitura depois dela, então, para praticar 

um pouco mais e poder avalia-los individualmente pedir para que 

cada um dos alunos faça a leitura de uma linha da canção, se 
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houver erros na pronúncia corrigir todos juntos para não deixar 

nenhum aluno constrangido. Apresentar a estrutura: What season is 

it? e a forma básica da resposta: It is..., bem como a estrutura Is 

it?... e What’s your favorite season? A fim de que eles 

identifiquem as estações e expressem sua preferência. Após as 

leituras trabalhar o significado da letra da música e no final 

apresentar a eles o vídeo da canção Seasons Song e cantar com 

eles. 

Aula 02 Nessa aula, também com o uso de Flashcards (Anexos 6, 7, 8 e 9) 

apresentar aos alunos os quatro climas básicos que foram 

escolhidos para a aula, em inglês. Fazer com que eles reconheçam 

cada clima, fazê-los compreender que o clima pode mudar 

frequentemente e que a duração de cada um varia bastante. 

Trabalhar a pronúncia de cada um dos vocabulários e pedir para 

que eles comentem quais as características de cada um.  

Entregar aos alunos a letra da música How’s the Weather? (Anexo 

10), fazer a leitura para as crianças enquanto todos prestam 

atenção, em seguida ler a letra da música por blocos e eles fazem a 

leitura depois da professora, então, para praticar um pouco mais e 

poder avalia-los individualmente pedir para que cada um dos 

alunos faça a leitura de uma linha da canção, se houver erros na 

pronúncia corrigir todos juntos para não deixar nenhum aluno 

constrangido. Após as leituras trabalhar a estrutura How’s the 

weather today? e sua resposta: It is... e também a estrutura Is it...? e 

What’s your favorite weather? Afim de que possam identificar 

cada clima, verificar a compreensão do significado da letra da 

música e no final apresentar a eles o vídeo da canção How’s the 

Weather? e cantar com eles. 

Aula 03 Retomar as estruturas: What season is it?/ How’s the weather 

today?/ It is…/ Is it? What’s your favorite season/weather? 

Trabalhar seus significados e então apresentar aos alunos a 

atividade que será trabalhada na aula. Nessa atividade que deverá 

ser apresentada aos colegas os alunos trabalharão em dupla. Cada 

aluno da dupla deverá escolher uma Season e uma Weather, em 

seguida cada um deles fará um desenho representando cada uma 

das palavras escolhidas. 

Após, eles farão a apresentação de um mini diálogo em que o 

Aluno 1 mostra ao Aluno 2 sua imagem da Season e faz a pergunta 

“What season is it? Então o Aluno 2 deve responder utilizando a 

estrutura “It is...”, em seguida o Aluno 1 mostra ao Aluno 2 sua 

imagem da Weather e faz a pergunta utilizando a estrutura “How’s 

the weather today? e o Aluno 2 responde utilizando a estrutura “It 

is...”, e então eles trocam os papeis, o aluno que antes respondia 

neste momento irá perguntar e o que perguntava irá responder. 

Aula 04 Nesta aula será retomada as estruturas Is it...? e It is... 

Para isso a professora irá fazer uso dos Flashcards (Anexos 1, 2, 3, 

4, 6, 7, 8 e 9) e através de perguntas trabalhar as estruturas 

mencionadas. Por exemplo: perguntar a classe utilizando o anexo 

1: Is it Summer or Winter? A classe deverá responder: It is 

Summer. Trabalhar essa atividade com o grupo todo e utilizar 

todos os Flashcards, a atividade deverá durar no máximo 10 

minutos, por se tratar de uma pequena revisão. 



 

Ao final da atividade entregar aos alunos a Atividade Escrita 

(Anexo 11) para que façam em sala e entreguem. Ao final da aula 

entregar a Atividade de Tarefa de Casa (Anexo 12), a qual os 

alunos deverão fazer em casa e entregar na próxima aula para 

avaliação final. 

Avaliação A avaliação será processual e contínua, os alunos serão avaliados 

no desenvolvimento de todas as habilidades da língua (fala, leitura, 

escrita e audição) conforme cada atividade proposta e seu 

desempenho individual e participação em sala de aula e através da 

atividade de tarefa de casa, sendo elas: 

 Leitura da canção Seasons Song; 

 Leitura da canção How’s the weather?; 

 Apresentação do mini diálogo; 

 Atividade Escrita para fazer em sala de aula; 

 Atividade de Tarefa de casa para entregar na próxima aula; 

 Participação durante as atividades realizadas pela 

professora em sala durante as apresentações do conteúdo e 

contextualizações. 

 

 

Referências: 

 

How’s the Weather – Super Simple Songs. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew>. Acesso em 31 de julho de 2017. 

 

SEASONS SONG ♫ | Learning & Teaching | Kids Songs | Pancake Manor. Disponível 

em: < https://www.youtube.com/watch?v=ksGiLaIx39c>. Acesso em 31 de julho de 

2017. 

 

Season and Weather Flashcards. Disponível em: 

<http://thelearningsite.info/category/flashcards/fl-seasons-and-weather/ >. Acesso em 

31 de julho de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS 

 

Anexo 1 

 
Anexo 2 

 
 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3 

 
Anexo 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 5 

 

Seasons Song 

 

There are four seasons 

That happen in a year 

Spring, Summer, Autumn, Winter 

Spring, Summer, Autumn, Winter 

 

Four seasons 

That happen in a year 

Spring, Summer, Autumn, Winter 

 

Can you tell me 

What season it is? 

Let’s take a look! 

Spring! 

 

Can you tell me 

What season it is? 

Let’s take a look! 

Summer! 

 

Can you tell me 

What season it is? 

Let’s take a look! 

Autumn! 

 

Can you tell me 

What season it is? 

Let’s take a look! 

Winter! 

 

There are four seasons 

That happen in a year 

Spring, Summer, Autumn, Winter 

Spring, Summer, Autumn, Winter 

(3x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 6 

 
Anexo 7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 8 

 
Anexo 9 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 10 

 

How’s the weather? 

 

How’s the weather? 

How’s the weather? 

How’s the weather today? 

 

Is it sunny? 

Is it rainy? 

Is it cloudy? 

Is it snowy? 

How’s the weather today? 

 

Let’s look outside 

How’s the weather? 

Is it sunny today? 

 

Let’s look outside 

How’s the weather? 

Is it rainy today? 

 

Let’s look outside 

How’s the weather? 

Is it cloudy today? 

 

Let’s look outside 

Is it snowy today? 

 

How’s the weather? 

How’s the weather? 

How’s the weather today? 

 

Is it sunny? 

Is it rainy? 

Is it cloudy? 

Is it snowy? 

How’s the weather today? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 11 

 

School: 

Teacher:  

Student: 

Class: 

 

1) Write the name of the season under the picture: 

  
 ______________   ______________  ______________   ______________ 

 

2) Write the name of the weather under the picture: 

  
  ______________    ______________   ______________    ______________ 

 

3) What is your favorite season? 

It is _____________ 

4) What is your favorite weather? 

It is _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 12 

 

School: 

Teacher:  

Student: 

Class: 

 

1) Match the name with the picture: 

                                                    SUMMER 

                                                   CLOUDY 

                                                   AUTUMN                

                                                   SPRING 

                                                    RAINY 

                                                    WINTER 

                                                   SNOWY 

                                                   SUNNY 

 

 

 

 

 

 



 

2) Answer the questions following the model: 

                                                  
                       Is it summer or winter?                 Is it autumn or summer? 

                               It is winter.                           ___________________                     

                                                   
                    Is it autumn or winter?                    Is it summer or spring? 

                   ___________________                   ___________________ 

                                                    
                     Is it rainy or snowy?                        Is it cloudy or sunny? 

                  ___________________                    ___________________ 

                                                       
                   Is it snowy or cloudy?                        Is it rainy or sunny? 

                ___________________                       ___________________ 

 

3) Find the words in the Word Search: 

 

Winter – Summer – Spring – Autumn – Snowy – Sunny – Rainy - Cloudy 
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