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

ROTEIRO DE ESTUDOS 2º TRIMESTRE / 2021 
ANO:   9° ANO                 TURMA: 91/92/93 

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

• (EF09LI02) Compilar as ideias-
chave de textos por meio de 
tomada de notas. 

• (EF09LI03) Analisar 
posicionamentos defendidos e 
refutados em textos orais sobre 
temas de interesse social e 
coletivo. 

• (EF09LI04) Expor resultados de 
pesquisa ou estudo com o apoio 
de recursos, tais como notas, 
gráficos, tabelas, entre outros, 
adequando as estratégias de 
construção do texto oral aos 
objetivos de comunicação e ao 
contexto. 

• (EF09LI08) Explorar ambientes 
virtuais de informação e 
socialização, analisando a 
qualidade e a validade das 
informações veiculadas. 

• (EF09LI12) Produzir textos 
(infográficos, fóruns de discussão 
on-line, fotorreportagens, 
campanhas publicitárias, memes, 
entre outros) sobre temas de 
interesse coletivo local ou global, 
que revelem posicionamento 
crítico. 

• News Stories; 
• So / Much; 
• Relative Clauses 

o Defining; 
o Non-defining; 

• Livro Didático: 
o Unit 05 – Pages 56, 

57 (120, 143), 19 
(116, 128), 58, 59 
(144), 61 (96, 145) 

• Caderno; 
• Anotações feitas no 

Google Classroom. 

• No material de estudos, 
revisar as Relative 
Clauses, marcar as 
principais dúvidas e 
sanar durante as aulas. 

• Estudar o material extra 
disponibilizado no Google 
Classroom. 

• Simple Past vs. Present 
Perfect; 

• Fake News Words; 
• Tipos de textos: 

o Newspaper; 
o Infographic. 

• Livro didático: 
o Unit 06 – Pages 65 

(121, 146), 67 (147), 
68, 69 (113, 148), 70, 
71 (97, 149). 

• 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. 
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• Revisão de 
Conteúdo em 
formato de 
Formulários 
Google, sobre 
Relative Clauses. 

• • 18/06/2021 • 50% do valor total 
da avaliação (AV3) 

• Assertividade; 
• Defesa das 

respostas dadas; 
• Assiduidade; 

• Formulário Google 
disponibilizado 
com questões 
referentes ao 
conteúdo Simple 
Past x Present 
Perfect com intuito 
revisional. 

 

• 09/07/2021 • 13/07/2021 • 50% do valor total 
da avaliação (AV3) 

 

• Assertividade; 
• Defesa das 

respostas dadas; 
• Assiduidade; 

 


