
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 19ª SEMANA – 3º ANO – INGLÊS 

 
AULAS DA SEMANA DE 31/08/2020 A 04/09/2020 

 
Professora: Vânia Carnelossi Ponchi 
 
Área do conhecimento: Inglês. 
 
 

 Conteúdos: “Places, on the right or on the left” – correção” 

“Vocabulary - Calendar”. 

 Exercícios páginas 107, 108, 109 e 124. 

 “Listen” – páginas 107. 

  

 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 107, 108, 109 e 124”.                 

          
 Vídeo:  

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

 

 
 Vídeos Complementares:  

“Seven days of the week song” - https://www.youtube.com/watch?v=lPgTdgvj_jc  

“Where are you going?” - https://www.youtube.com/watch?v=krPMYK2aY3o 

 

 LISTEN: Página 107 

https://drive.google.com/file/d/15zsjZaA3mcmwZfIp2KfRUNWyRwMJVnbx/view?usp=sharing 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lPgTdgvj_jc
https://www.youtube.com/watch?v=krPMYK2aY3o
https://drive.google.com/file/d/15zsjZaA3mcmwZfIp2KfRUNWyRwMJVnbx/view?usp=sharing


                                                                     

  

 

 

 

 Atividades:  

          “Places, on the right or on the left” – correção” 

          “Vocabulary - Calendar”. 

           Exercícios páginas 107, 108, 109 e 124. 

           “Listen” – página 107. 

 

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

acompanhamento do seu responsável. 

 Páginas 107 e 108 – Ouça o áudio acima para o treino da pronúncia. Estas páginas 

serão explicadas pela teacher Vânia na nossa aula do Zoom. 

 Página 109 – exercício n. 1. Este exercício será realizado com a teacher Vânia na 

nossa aula do Zoom. 

 Página 109 – exercício n. 2. Observe o “calendar” no exercício n. 1. Desembaralhe as 

letras e escreva os dias da semana. Esta página será corrigida com a teacher Vânia na 

nossa aula do Zoom. 

 Página 124 – exercício n. 2. Ligue os amigos (Paulo, Yumi e Mila) aos “places”. 

 Página 124 – exercício n. 3. Escreva os nomes dos “places”, de acordo com o exercício 

n. 2. Esta página será corrigida na nossa aula do Zoom. 

 

 

 Encontro (s) online: 
 
3º A – Terça-feira, dia 01/09/2020: 11:00 às 11:30. 

3º B – Quinta-feira, dia 04/09/2020: 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!!! 


