
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 18ª SEMANA – 3º ANO – INGLÊS 

 
AULAS DA SEMANA DE 24/08/2020 A 28/08/2020 

 
Professora: Vânia Carnelossi Ponchi 
 
Área do conhecimento: Inglês. 
 
 

 Conteúdos: “Places and Pronouns – correção” 

“Places”. “On the left or on the right”. 

Exercícios páginas 104 e 123. 

“City Rally Game” – página 105. 

Atividade Avaliativa de Inglês – nº 1 – 3º Bimestre 

  

 Habilidades:  

Interagir em situações de intercâmbio oral, demonstrando iniciativa para utilizar a língua 

inglesa. 

Reconhecer os vocabulários da língua Inglesa. 

Identificar similaridades e diferenças entre a língua inglesa e a língua materna/outras línguas. 

 

 Aula:  

Na nossa aula no Zoom dessa semana estaremos fazendo as correções do “Homework” e 

treinando a pronúncia com a participação dos alunos.  

“Exercícios – páginas 104 e 123”.                 

          
 Vídeo:  

Nossa aula do Zoom será gravada e postada no “Classroom”, na pasta Inglês. 

 
 Vídeos Complementares:  

“Right or Left” - https://www.youtube.com/watch?v=p5ERcDnOnKg  

“My town” - https://www.youtube.com/watch?v=EfD2k9beP-4&t=14s 

 

 ATIVIDADE AVALIATIVA: Nº 1 – 3º Bimestre 

Essa atividade deverá ser realizada até o dia 30/08. 

Link: https://forms.gle/2uAgJs7VScFosSHe8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p5ERcDnOnKg
https://www.youtube.com/watch?v=EfD2k9beP-4&t=14s
https://forms.gle/2uAgJs7VScFosSHe8


                                                                     

  

 

 

 Atividades:  

Exercícios páginas 104 e 123 do Sistema Mackenzie de Ensino. 

“City Rally Game” – página 105 do Sistema Mackenzie de Ensino. 

Atividade Avaliativa de Inglês – nº 1 – 3º Bimestre. 

 

 Orientações: Querido aluno, para a realização das atividades propostas, peça ajuda ou 

acompanhamento do seu responsável. 

 Página 104 – exercício n. 12. Encontre imagens de lugares em revistas. Recorte e cole 

no espaço abaixo para construir a sua cidade. 

 Página 104 – exercício n. 13. Escreva um cartão postal da sua cidade. Ex. “This is a 

Park. It’s Ibirapuera Park”. Esta página será explicada na nossa aula do Zoom. 

 Página 123 – Observe as imagens e escreva os nomes dos “places” e se eles estão 

“On the right or on the left”. Esta página será explicada na nossa aula do Zoom. 

 Página 105 – “City Rally Game”. Esse é um jogo para brincar com a família. Para 

realizar essa atividade, serão necessários: algo que sirva como “peão” (tampa de 

caneta, borracha) e um dado. O objetivo do jogo é chegar ao “Park” n. 19. Cada número 

tem um “place” que aprendemos. Ex. 1 SQUARE. Esta página será explicada na nossa 

aula do Zoom. 

 Atividade Avaliativa de Inglês nº 1 – Essa atividade deverá ser realizada até o dia 30/08. 

Link: https://forms.gle/2uAgJs7VScFosSHe8 

 

 

 Encontro (s) online: 
 
3º A – Terça-feira, dia 25/08/2020: 11:00 às 11:30. 
3º B – Quinta-feira, dia 27/08/2020: 13:30 às 14:00. 

                                                 
O link de acesso será disponibilizado em até 15 minutos antes do início do encontro, pelo 
professor, na sala virtual Classroom.  
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos!!! 

https://forms.gle/2uAgJs7VScFosSHe8

