
 

 

Disciplina:  Professor(a): 
 

Habilidades exigidas: 
3º trimestre 

Conteúdos: AV1 
 

AV1: Onde estudar? 
 

AV1: Dicas para estudo 
 

• Construir repertório lexical 
relativo a temas familiares 
(escola, família, rotina diária, 
atividades de lazer, esportes, 
entre outros). 

• Identificar o assunto de um 
texto, reconhecendo sua 
organização textual e 
palavras cognatas. 

• Localizar informações 
específicas em texto. 

• Utilizar o presente do 
indicativo para identificar 
pessoas (verbo to be) e 
descrever rotinas diárias. 

• Organizar ideias, 
selecionando-as em função 
da estrutura e do objetivo do 
texto. 

• Utilizar o presente contínuo 
para descrever ações em 
progresso. 

 
 
 
 
 
 

 
• Grammar: Imperative / Can and 

Could  

• Vocabulary: Musicians / Asking 
for locations and directions / 
Musical Instruments  

 
 
 
 
 

 

 
Our Languages 1: Pages 65, 67, 
69, 71, 123, 146, 147, 148, 149 

Usar como objeto de estudo, os 
materiais anexados no tópico “Material 
de apoio” no Google Classroom e os 
vídeos no portal da Iônica. 

Conteúdos: AV2 
 

AV2: Onde estudar? 
 

AV2: Dicas para estudo 
 

 
• Grammar: Simple Past (verb to 

be)  / Simple Past (Regular 
Verbs) / Simple Past (Irregular 
Verbs)   

• Vocabulary: Prepositions of time / 
Dance Professionals / Musical 
Instruments / Kinds of movies / 
Physical Description 

 
 
 

 
Our Languages 1: Pages 75, 77, 
78, 79, 85, 86, 87, 114, 115, 152, 
154 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usar como objeto de estudo, os 
materiais anexados no tópico 
“Material de apoio” no Google 
Classroom e os vídeos no portal da 
Iônica. 

ROTEIRO DE ESTUDOS – TURMAS 61, 62, 63  

3º TRIMESTRE / 2021 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

AV3 – Trabalhos Pedagógicos – 3º trimestre 
 

Descrição do trabalho Data em que o trabalho 
será disponibilizado   

Data de Entrega Pontuação Critérios Avaliativos 

Feira de Ciências 25/09 25/09 
 

1,5 
 

 
 

FAC 06/11 06/11 
 

1,5 
 
  

 

Homework - Final do trimestre Até 1,0 (EXTRA)  Resolução dos exercícios do livro e 
postagem no Classroom no tópico 
Homework 
 
(Só serão aceitas as tarefas com 
no máximo 7 dias de atraso) 

 

Observação: Caso ocorra a alteração de algum conteúdo, o professor da disciplina informará previamente. 


