
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 15ª SEMANA – 2º ANO – INGLÊS 

 
AULAS DA SEMANA DE 03/08/2020 A 07/08/2020 

 
 

Professora: Vânia Carnelossi Ponchi 
 
Área do conhecimento: Inglês. 
 
 

 Conteúdos - Vocabulário: “Weather and Animals” 

                                 Exercícios páginas 61, 62, 63 e 64. 

Material Móvel “Young Dectetives’ school” – páginas 5 a 8 

 
 Habilidades:  

 

(SEMACK03) Compreender e pronunciar corretamente o vocabulário aprendido. 

(SEMACK03) 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 de Revisão – páginas 61, 62, 63 e 64. 

                             
 Vídeos:  

1) “Reflecting upon it” - Será postado no “Classroom” no dia da aula de Inglês. 

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

 

 Vídeos Complementares: 

“CASTLE SONG WITH ACTIONS” -  https://www.youtube.com/watch?v=rEbrwAIEDRI 

“How’s the weather?” -  https://www.youtube.com/watch?v=I8GeA3anPdo  

“Animals Song” - https://www.youtube.com/watch?v=wCfWmlnJl-A 

 

 LISTEN: 

Páginas 61 – Exercício n. 1 - Treino auditivo. 

https://drive.google.com/file/d/1-NFNrJjINfLa9mvF9pFzbJmx549z2you/view?usp=sharing 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rEbrwAIEDRI
https://www.youtube.com/watch?v=I8GeA3anPdo
https://www.youtube.com/watch?v=wCfWmlnJl-A
https://drive.google.com/file/d/1-NFNrJjINfLa9mvF9pFzbJmx549z2you/view?usp=sharing


                                                                     

  

 

 

 Atividades: Vocabulário – páginas 61, 62, 63 e 64 do livro SME. 

                     Material Móvel “Young Dectetives’ school” – páginas 5 a 8 

 

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

acompanhamento do seu responsável. 

 

 Página 61 – Ouça o “LISTEN” acima e assinale as alternativas corretas. Estas 

páginas serão corrigidas pela teacher Vânia na nossa aula do Zoom. 

 Página 62 – Exercício n. 2 – Letra A - observe a imagem e assinale o nome do 

animal que aparece na imagem. Letra B – observe a imagem e assinale a 

alternativa que corresponde ao “Weather” (clima). Esta página será corrigida pela 

teacher Vânia na nossa aula do Zoom. 

 Páginas 63 e 64 – Assista ao vídeo “Reflecting upon it” e responda as questões. 

Exercícios 1 e 2 estaremos conversando na nossa aula do Zoom. Exercício n. 3 

– Desenhe no espaço abaixo, o que você achou mais importante nessa unidade. 

Exercício n. 4, na aula do Zoom, nós conversaremos sobre o que vocês 

desenharam no exercício n. 3 e escreveremos o vocabulário aprendido. 

 Material Móvel “Young Dectetives’ school” – páginas 5 a 8. Estas atividades 

serão realizadas com a teacher Vânia na aula do Zoom. 

 

 
 Encontro (s) online: 

 
2º A – Quinta-feira dia 06/08/2020: 8:10 às 8:40. 

2º B – Quinta-feira dia 06/08/2020: 9:45 às 10:15. 

2º C – Quinta-feira dia 06/08/2020: 15:15 às 15:45. 

 
                                                   
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!!! 


