
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 7ª SEMANA – 6º ANO – INGLÊS 
 

AULAS DA SEMANA DE 08/06/2020 A 12/06/2020 
 
Professora: Vânia Carnelossi Ponchi 
 
Área do conhecimento: Inglês. 
 
 Conteúdos: Prepositions of Time – Correção. 

                                Simple Present - páginas 92 a 99. 
                                 
 Habilidades:  

(EF06LI19) Utilizar o presente do indicativo para descrever rotinas diárias. 

 (EF06LI09) Localizar informações específicas em texto. 

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

e da língua materna. 

 
 Videoaulas: Vídeo 1 – será postado no dia do nosso encontro no Zoom. 

 
 Vídeo complementar:  

“Simple Present song” - “https://www.youtube.com/watch?v=XTkplh2wTSw”  
 
“My daily routine” - https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM 
 
 

 Atividades: Atividades de “Simple Present” – páginas 92 a 99 do livro SME. 

 

“LISTEN” páginas 92 exercício n. 1 – Treino auditivo: 
https://drive.google.com/file/d/1LDNrI2d524s_5RXA8t0HD8Cz38aVRACK/view?usp=sharing 
 
“LISTEN” páginas 95 exercício n. 1 – Treino auditivo: 
https://drive.google.com/file/d/1HrdMb9PvYH8M3ssxMNMgHQiGDV7IVsaP/view?usp=sharing 
 
 
Página 92 – exercício n. 1. Ouça o “listening” acima e reponda a questão a. A questão b, você 

deverá responder com a sua informação pessoal. 

Página 93 – exercício n. 2. Responda de acordo com o texto. 

Página 94 – Complete as frases com os verbos indicados. 

Página 95 – Ouça o “listening” acima e responda as questões a, b e c. As questões d e e, você 

deverá responder com a sua informação pessoal. 

Páginas 96, 97, 98 e 99 serão explicadas no nosso encontro no Zoom. 

https://www.youtube.com/watch?v=XTkplh2wTSw
https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM
https://drive.google.com/file/d/1LDNrI2d524s_5RXA8t0HD8Cz38aVRACK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HrdMb9PvYH8M3ssxMNMgHQiGDV7IVsaP/view?usp=sharing
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 Encontro (s) online: 
  
6. A - Sexta-feira, dia 12/06/2020: 7:20 às 7:50. 
 
6. B - Sexta-feira, dia 12/06/2020: 8:20 às 8:50. 
 
6. C - Sexta-feira, dia 12/06/2020: 9:00 às 9:30 . 
 
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!!! 
 
 


