
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 9ª SEMANA – 7º ANO – INGLÊS 
 

AULAS DA SEMANA DE 22/06/2020 A 26/06/2020 
 

 
Professora: Vânia Carnelossi Ponchi 
Área do conhecimento: Inglês. 
 
 
 Conteúdos: “Reading Comprehension” – Correção. 

                                “Vocabulary” páginas 133 a 141. 

                                “Vocabulary” páginas 136 e 137 no caderno de Inglês. 

 

 
 Habilidades:  
  

(EF06LI16) Construir repertório relativo às expressões usadas para o convívio social e o uso 

da língua inglesa. 

 (EF06LI09) Localizar informações específicas em texto. 

(EF06LI18) Reconhecer semelhanças e diferenças na pronúncia de palavras da língua inglesa 

e da língua materna.  

 

 

 Aulas: 1ª aula: Correção do Homework – Reading Comprehension 
                                    Exercícios páginas: 133 a 141. 
 
                       2ª aula: Encontro no Zoom 
                       Treino da pronúncia e correção das atividades com a participação dos alunos. O      

conteúdo será interpretação de texto e vocabulário sobre tipos de convites e festas. 

  
 
 Vídeo: Nossa aula do Zoom será gravada e postada no “Classroom” na pasta Inglês e 

no Apoio aos Pais. 
 
 

 Videos Complementares:  

“Days of the week” - https://www.youtube.com/watch?v=LnGXGAvQu9s 

“Conversation about an invitation” - https://www.youtube.com/watch?v=h213K9IhEV0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LnGXGAvQu9s
https://www.youtube.com/watch?v=h213K9IhEV0


                                                                     

  

 

 

 LISTEN 

Página 138 – Treino auditivo. 

https://drive.google.com/file/d/13463xxJutXMcwIYmsIP8YwGqp8uRsmgV/view?usp=sharing 

Página 141 – Para realizar as atividades da página 141, você deverá ouvir esse áudio. 

 https://drive.google.com/file/d/12_mRjrRQUg1_CYeHui4nt0tmfq5kwLdJ/view?usp=sharing 

 

 Atividades:  
 
Atividades de “Reading Comprehension” – páginas 133 a 139 do livro SME. Essas páginas 

serão explicadas na nossa aula do Zoom. 

Atividades sobre preposição ”IN or ON” – página 140 será explicada na nossa aula do Zoom. 

Atividade sobre “Listening” – página 141. Você deverá ouvir o áudio acima (Página 141) e 

responder as questões 1, 2 e 3. 

No caderno de Inglês, copie o vocabulário das páginas 136 e 137 (days of the week and 

months of the year) e faça a tradução. Não esqueça de colocar a data. Ex: “Thursday, June 

25th, 2020.” 

 
 
 Encontro (s) online: 

  
7. A - Sexta-feira, dia 26/06/2020: 9:50 às 10:20.   
                                                
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://drive.google.com/file/d/13463xxJutXMcwIYmsIP8YwGqp8uRsmgV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12_mRjrRQUg1_CYeHui4nt0tmfq5kwLdJ/view?usp=sharing

