
 

 

 

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). 

 Fazer uso de intensifiers. 

 Interagir em situações de 
intercâmbio oral para realizar 
as atividades em sala de 
aula, de forma respeitosa e 
colaborativa, trocando ideias 
e engajando-se em 
brincadeiras e jogos. 

 Utilizar, de modo inteligível, 
as formas comparativas e 
superlativas de adjetivos para 
comparar qualidades e 
quantidades. 

 Utilizar, de modo inteligível, 
as formas comparativas e 
superlativas de adjetivos para 
comparar qualidades e 
quantidades. 

 Construir repertório lexical 
sobre frutas e legumes. 

 Utilizar, de modo inteligível, 
corretamente, some, any, many, 
much. 

 Intensifiers 

 Comparative 

 Superlative 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Our Languages 2: Pages 35, 37, 39, 
119, 134, 135, 136, 137. 

 

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 
 

 
 Fruits and vegetables 

 A, An, Some, Any 

 Can  

 Words with more than one 
meaning 

 
 
 
 

Our Languages 2: Pages 48, 51, 55, 
59, 138, 139, 140, 141, 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.  
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 Diferenciar substantivos 
contáveis e incontáveis. 

 
 

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. 


