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

I trimestre 

ROTEIRO DE ESTUDOS 2º TRIMESTRE / 2021 

ANO:   1° ANO                 TURMA: 101/102 

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

• (EM13LGG403) Fazer uso 
do inglês como língua de 
comunicação global, 
levando em conta a 
multiplicidade e variedade 
de usos, usuários e funções 
dessa língua no mundo 
contemporâneo. 

• (EM13LGG402) Empregar, 
nas interações sociais, a 
variedade e o estilo de 
língua adequados à 
situação comunicativa, ao(s) 
interlocutor(es) e ao gênero 
do discurso, respeitando os 
usos das línguas por 
esse(s) interlocutor(es) e 
sem preconceito linguístico. 

• (EM13LGG104) Utilizar as 
diferentes linguagens, 
levando em conta seus 
funcionamentos, para a 
compreensão e produção de 
textos e discursos em 
diversos campos de atuação 
social. 

 

• Simple Past; 

• Used to; 
• Livro didático: 

o Unit 05 – Pages 46, 
47 (234, 235), 48, 49 
(236), 50, 51; 

• Caderno; 

• Anotações feitas no 
Google Classroom; 

• Gravações das aulas 
disponibilizadas. 

• Revisar o conteúdo 
principal; 

• Rever as anotações 
feitas no caderno; 

• Estudar o material extra 
(Jamboard, imagens e 
PDFs) disponibilizados 
no Google Classroom. 

• Collocations; 
o Go; 
o Do; 
o Play 

• Simple Past; 
o To Be; 
o There To Be; 

• Livro didático: 
o Unit 03 – Pages 28, 

29 (218); 
o Unit 04 – Pages 37 

(221), 38, 39 (222). 

• Caderno; 

• Anotações feitas no 
Google Classroom; 

• Gravações das aulas 
disponibilizadas. 

• Revisar o conteúdo 
principal; 

• Rever as anotações 
feitas no caderno; 

• Estudar o material extra 
(Jamboard, imagens e 
PDFs) disponibilizados 
no Google Classroom. 



Av3 – trabalhos pedagógicos – 2° Trimestre 

Descrição do trabalho 
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Data de Entrega Pontuação Critérios Avaliativos 

 
 

 

 

     
 

     

• Trabalho avaliativo 
sobre o tema Past 
to be, que será 
postado em 
Formulário para 
realização. 

• 07/06/2021 • 11/06/2021 • 50% do valor total 
da AV3 (1,5) 

• Assertividade, 
conhecimento no 
conteúdo 
apresentado. 

• Trabalho avaliativo 
sobre o tema 
Simple Past, que 
será postado como 
Documentos 
Google, para 
realização. 

• 24/08/2021 • 28/08/2021  • 50% do valor total 
da AV3 (1,5) 

• Conhecimento do 
assunto, 
argumentação e 
assertividade. 


