
 

 

 

DISCIPLINA: Inglês PROFESSOR(A) Temi 
Habilidades exigidas: 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. 

 And, but, because 

 There to be 

 Prepositions of place 

 Furniture 

 Family 

 Subject and Object Pronouns 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Our Languages 1: Pages 35, 36, 38, 
39, 49, 119, 120, 134, 135, 136, 137, 
138, 139, 140 e 141 

 

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 
 

 
 Present Progressive 

 Preposition of place 

 
 
 
 
 
 

Our Languages 1: Pages 55, 57, 59, 
121, 122, 142, 143, 144, 145.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 - 6º ANO – TURMAS 61, 62 E 63                 

2ª TRIMESTRE / 2021 



 
 

 

AV3 – trabalhos pedagógicos – 2ª trimestre 
 

Descrição do trabalho 
Data em que o trabalho 

será disponibilizado   
Data de Entrega Pontuação Critérios Avaliativos 

 
Grammar and Vocabulary 
Worksheet 1    
 
Lista de exercícios de fixação 
da matéria estudada. 

 
14/06 

(A atividade será aplicada 
durante a aula) 

 
18/06 

1,5 Aprendizagem do conteúdo 
significativo para a realização dos 
formulários avaliativos 

 

Grammar and Vocabulary 
Worksheet 2   
 
Lista de exercícios de fixação 
da matéria estudada. 

09/06 
(A atividade será aplicada 

durante a aula) 

13/06 1,5 Aprendizagem do conteúdo 
significativo para a realização dos 
formulários avaliativos 

 

 

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


