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ROTEIRO DE ESTUDOS 2º TRIMESTRE / 2021 
 

Habilidades exigidas: 
I trimestre Conteúdos: Av1 Av1: Onde estudar? Av1: Dicas para estudo 

Av2: Onde estudar? Av2: Dicas para estudo Conteúdos: Av2 

• Fazer uso da língua inglesa para 
resolver mal-entendidos, emitir 
opiniões e esclarecer informações por 
meio de paráfrases ou justificativas. 
(BNCC) 

• Explorar o uso de recursos linguísticos 
(frases incompletas, hesitações, entre 
outros) e paralinguísticos (gestos, 
expressões faciais, entre outros) em 
situações de interação oral. (BNCC) 

• Empregar, de modo inteligível, os 
pronomes relativos (who, which, that, 
whose) para construir períodos 
compostos por subordinação. (BNCC) 

• Utilizar, de modo inteligível, 
corretamente, some, any, many, much. 
(BNCC) 

• Empregar, de modo inteligível, os 
verbos should, must, have to, may e 
might para indicar recomendação, 
necessidade ou obrigação e 
probabilidade. (BNCC) 

• Construir repertório lexical relativo a 
planos, previsões e expectativas para 
o futuro. (BNCC) 

• Utilizar formas verbais do futuro para 
descrever 

• planos e expectativas e fazer 
previsões. (BNCC) 

• Utilizar recursos e repertório 
linguísticos apropriados para 
informar/comunicar/falar do futuro: 
planos, previsões, possibilidades e 
probabilidades. (BNCC) 

• Some, Many, Much, Any; 
• Relative Pronouns; 
• Should. 

• Capítulo 07 
o Pages: 72, 73, 75 

(150), 77, 78, 79 
(151). 

• Caderno. 

• Exercícios no caderno; 
• Atividades do livro. 

• Future 
o Will; 
o Be Going to; 

• Present Progressive; 

• Capítulo 08 
o Pages: 84, 85 

(154), 87 (155), 
88, 89 (156) 

• Revisar os conteúdos 
vistos nas aulas 
anteriores; 

• Materiais postados no 
Classroom. 



Av3 – trabalhos pedagógicos – 2° Trimestre 

Descrição do trabalho Data em que o trabalho 
será disponibilizado Data de Entrega Pontuação Critérios Avaliativos 

 
 

 

 

     
 

     

• Feira de Ciências • 02/08/2021 • 25/09/2021 • 1,5 ponto • Criatividade; 
• Defesa das 

respostas dadas; 
• Assiduidade; 
• Trabalho em 

equipe. 

• Feira de Arte e 
Cultura (FAC) 

• 27/09/2021 • 06/11/2021 • 1,5 ponto • Criatividade; 
• Pesquisa e 

relevância; 
• Trabalho em 

equipe; 
• Assiduidade; 

 


