ROTEIRO DE ESTUDOS 1º TRIMESTRE / 2021

ANO: 8° ANO
DISCIPLINA: INGLÊS

PROFESSOR(A): LUCAS MATEUS

Habilidades exigidas:
I trimestre










(EF08LI02) Explorar o uso de
recursos linguísticos (frases
incompletas, hesitações, entre
outros) e paralinguísticos
(gestos, expressões faciais,
entre outros) em situações de
interação oral.
(EF08LI04) Utilizar recursos e
repertório linguísticos
apropriados para
informar/comunicar/falar do
futuro: planos, previsões,
possibilidades e
probabilidades.
(EF08LI06) Apreciar textos
narrativos em língua inglesa
(contos, romances, entre
outros, em versão original ou
simplificada), como forma de
valorizar o patrimônio cultural
produzido em língua inglesa.
(EF08LI13) Reconhecer
sufixos e prefixos comuns
utilizados na formação de
palavras em língua inglesa.
(EF08LI16) Utilizar, de modo
inteligível, corretamente, some,
any, many, much.

TURMA: 81/82

Conteúdos: Av1





Types of Text;
o Comic Strip;
o Online Article;
o Dictionary Entry;
o Web Article;
o Letter;
Prefixes;
Future (Will);

Conteúdos: Av2




Have to vs. Must;
Determiners and
Quantifiers;
Prepositions.

Av1: Onde estudar?





Livro Didático:
o Unit 01 – Pages 14,
15 (108, 126), 16, 20,
21 (92, 129),
o Unit 02 – Pages 24,
25 (130), 26, 27
(131);
Caderno;
Anotações feitas no
Google Classroom.

Av2: Onde estudar?


Livro didático:
o Unit 03 – Pages 39,
(136).
o Unit 04 – Pages 45,
(119, 138), 49;
 Caderno;
 Anotações feitas no
Google Classroom;
 Gravações das aulas
disponibilizadas.

Av1: Dicas para estudo




Ler os textos disponíveis
no livro, revisar as
atividades feitas;
Fazer anotações dos
pontos principais dentro
do conteúdo do livro;
Estudar o material extra
disponibilizado no Google
Classroom.

Av2: Dicas para estudo




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 – 1°trimestre

Descrição do trabalho




Data em que o trabalho
será disponibilizado

Trabalho avaliativo
no formato
Formulários
Google com o
tema Types of text,
referente ao
conteúdo estudado
no livro didático.



Trabalho avaliativo
no formato Google
Formulários, com o
tema Gerund and
Infinitive, referente
ao conteúdo
estudado em sala
de aula.



29/03/2021

Pontuação

Data de Entrega


09/04/2021



50% do valor total
da AV3 (1,5)

Critérios Avaliativos





22/04/2021



26/04/2021



50% do valor total
da AV3 (1.5)




Conhecimento
teórico sobre o
assunto.
Defesa das
respostas dada.
Assertividade.
Criatividade.

Assertividade;
Conhecimento do
conteúdo;

