
DISCIPLINA: INGLÊS PROFESSOR(A): TEMÍSTOCLES REIS 

  
 

    
 

 

  

 
 

ROTEIRO DE ESTUDOS 1º TRIMESTRE / 2021 

 

Habilidades exigidas: 
1º trimestre 

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

 Saying hello! 

 Personal Pronouns 

 Possessive Adjectives 

 Animals 

 Countries and Nationalities 

 Verb to be 

 Simple Present 

 Wh-words 

 Feelings 

 Likes and Dislikes 

 Our Languages pages 6, 11, 
15, 16, 17, 19, 20, 108 

 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? 

 Our Languages pages 24, 25, 
27, 29, 31, 35, 36, 39, 40, 109, 
110  

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 

 Time 

 Verbs to describe routine 

 Simple Present 

 Free-time activities 

 And, But, Because 

 There to be 

 Furniture 

 Prepositions of place 

 Travel Accomodations 

H1 – Utilizar a língua para construir 
frases e expressões. 
 
H2 – Usar verbos para relatar 
ações; 
 
H7 – Reconhecer e entender 
palavras do inglês em diálogos. 

 
 



Av3 – trabalhos pedagógicos – 1º trimestre 

Descrição do trabalho 
Data em que o trabalho 

será disponibilizado 
Data de Entrega Pontuação Critérios Avaliativos 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

07/04 05/05 1,0 Aprendizagem do conteúdo 
significativo para a 
realização dos formulários 
avaliativos 

 
 

09/04 



Av3 – trabalhos pedagógicos – 1º trimestre 

 

                                      

Where is English spoken? 
 
Fazer uma pesquisa sobre 
países que usam o Inglês 
como língua oficial ou 
segunda língua e com as 
informações coletadas, 
produzir um infográfico 
sobre o uso da língua 
inglesa ao redor do mundo. 
 
OBS: O trabalho deve ser 
feito todo em inglês.    

13/04 05/05 2,0  Produção 

 Criatividade 

 Formato 

 Visual 

 Erros gramaticais ou de  
     grafia. 


