
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 6ª SEMANA – 2ºANO – INGLÊS 

 
AULAS DA SEMANA DE 01/06/2020 A 05/06/2020 

 
Professora: Vânia Carnelossi Ponchi 
 
Área do conhecimento: Inglês. 
 

 Conteúdos: Vocabulário: “Animals, Adjectives”. 
                                Exercícios “CAN or CAN’T” - páginas 29, 30, 31 e 32. 
 

 Habilidades:  

(SEMACK03) Compreender e pronunciar corretamente os animais e adjetivos. 

(SEMACK03) Ouvir e reproduzir em voz alta (drills) sobre a habilidade pessoal (Can you...?), (I 

can...)  e ( I can’t...) 

(SEMACK03) Identificar similaridades e diferenças entre a língua inglesa e a língua 

materna/outras línguas. 

 
 Videoaulas: Vídeo 1 – “Vocabulary”. – será postado no “Classroom” no dia da aula de 

Inglês. 
 

 Vídeos complementares:  

“CAN YOU SWIM?” -  https://www.youtube.com/watch?v=ZWu5P7OuMIE  

”BATH, ENGLAND.” -  https://www.youtube.com/watch?v=hUjFVa_YQI8 

 

 Atividades: Atividades de Vocabulário – páginas 29, 30, 31 e 32 do livro SME. 
                               Atividade “CAN OR CAN’T” - Anexo 
 

 Orientações: Querido aluno, para a realização das atividades propostas, peça ajuda ou 
acompanhamento do seu responsável. 

 
           Páginas 29 – Essa página é para leitura. Assista ao vídeo1 “Vocabulary”. 

Página 30 – Interpretação de texto da página 29. Exercício n. 1, responder as questões 

sobre o texto. Exercício n. 2 observe as imagens e assinale com um  X para completar 

as frases. 

Página 31 – Escreva duas frases para cada coluna YES / NO. Assista ao vídeo 1 

“Vocabulary” antes de realizar essa atividade. 

Página 32 – Exercício n. 4 observe as imagens dos animais e assinale com um X para 

completar as frases. Exercício n. 5 -  Você gostaria de visitar Bath? Assinale com um X 

a sua resposta, de acordo com a imagem. Nós falaremos sobre isso no nosso encontro 

no Zoom. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWu5P7OuMIE
https://www.youtube.com/watch?v=hUjFVa_YQI8


                                                                     

  

 
 
 

 Encontro (s) online: 
  
2º A – Quinta-feira dia 04/06/2020: 8:20 às 8:50. 
2º B – Quinta-feira dia 04/06/2020: 9:40 às 10:10. 
2º C – Quinta-feira dia 04/06/2020: 15:00 às 15:30. 
 
                                                   
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!!! 
 
 
 
 
 
 


