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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 

• Explorar ambientes virtuais de 
informação e socialização, 
analisando a qualidade e a 
validade das informações 
veiculadas. (BNCC) 

• Distinguir fatos de opiniões em 
textos argumentativos da 
esfera jornalística. (BNCC) 

• Fazer uso da língua inglesa 
para expor pontos de vista, 
argumentos e contra-
argumentos, considerando o 
contexto e os recursos 
linguísticos voltados para a 
eficácia da comunicação. 
(BNCC) 

• Empregar, de modo inteligível, 
as formas verbais em orações 
condicionais dos tipos 1 e 2 (If-
clauses). (BNCC) 

• Fazer uso da língua inglesa 
para expor pontos de vista, 
argumentos e contra-
argumentos, considerando o 
contexto e os recursos 
linguísticos voltados para a 
eficácia da comunicação. 
(BNCC) 

• Second Conditional; 
• Passive Voice 

• Capítulo 07 
o Pages: 75 (122, 

150); 79 (152), 
81(98, 153) 

• Caderno – Anotações 
feitas durante as aulas. 

• Exercícios no caderno; 
• Atividades do livro. 

• Verb Tenses 
o Simple (Past, 

Present, Future); 
o Continuous. 
o Perfect. 

• Phrasal Verbs 
• Compound Words. 

• Capítulo 08 
o Pages: 85, 88, 

89, 90, 91, 99 
• Anotações feitas no 

caderno. 

• Rever as atividades 
feitas em sala; 

• Anotações feitas durante 
a aula. 



Av3 – trabalhos pedagógicos – 2° Trimestre 

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

 
 

 

 

     
 

     

• Questionário sobre 
Passive Voice 

• 09/09/2021 • 09/09/2021 • 50% do valor total 
da avaliação (AV3) 

• Assertividade; 
• Defesa das 

respostas dadas; 
• Assiduidade; 

• Formulário sobre 
os conteúdos 
estudados no 
Trimestre 

• 22/11/2021 • 26/11/2021 • 50% do valor total 
da avaliação (AV3) 

 

• Assertividade; 
• Defesa das 

respostas dadas; 
• Assiduidade; 

 


