
  
 

    
 

 

  

 
 

ROTEIRO DE ESTUDOS 1º TRIMESTRE / 2021 

 

Habilidades exigidas: 
1º trimestre 

Conteúdos: Av1 Av1: Onde estudar? Av1: Dicas para estudo 

 Reading Strategies: Topic, 
Main Idea and Supporting 
Details 

 Adjectives ending in -ED and -
ING 

 Verb tense - Review  

 Selfie - pages 67, 68, 69, 182, 
184, 186, 190, 192 

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

Av2: Onde estudar? 

 Selfie - pages 75, 76, 77, 196, 
197 

Av2: Dicas para estudo 

 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 

 False Cognates 

 Relative Pronouns 

 Coordinating and Subordinating 
Conjunctions 
 
 

DISCIPLINA: INGLÊS PROFESSOR(A): TEMÍSTOCLES REIS 

 
H2 – Utilizar os conhecimentos da LI 
e de seus mecanismos como meio 
de ampliar as possibilidades de 
acesso a informações, tecnologias e 
culturas. 
 
H3 – Compreender um texto em LEM 
a partir das estruturas linguísticas, de 
acesso a informações, tecnologias e 
culturas. 
 
H4 – Compreender textos com 
complexidade linguística por meio de 
procedimentos de leitura. 
 
H5 – Compreender textos por meio 
de localização e inferência. 

 
 



 
 

 

 

     
 

     

English as a Global 
Language! 
 
Fazer uma pesquisa sobre 
países que usam o Inglês 
como língua oficial e 
segunda língua. Buscar por 
informações usando como 
base as perguntas e 
informações contidas nas 
páginas 72 e 73 do livro 
didático. Com as 
informações coletadas, 
produzir um infográfico 
sobre o uso e a importância 
da língua inglesa ao redor 
do mundo. 
 
OBS: O trabalho deve ser 

feito todo em inglês. 

09/04 30/04 3,0  Produção 

 Criatividade 

 Formato 

 Visual 

 Erros gramaticais ou de 
     grafia. 

Av3 – trabalhos pedagógicos – 1º trimestre 

Descrição do trabalho 
Data em que o trabalho 

será disponibilizado 
Data de Entrega Pontuação Critérios Avaliativos 


