
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 30ª SEMANA – 3º ANO – INGLÊS 
 
AULAS DA SEMANA DE 16/11/2020 A 20/11/2020 
 
 
Professora: Vânia Carnelossi Ponchi 
 
Área do conhecimento: Inglês. 
 

✓ Conteúdos: “Vocabulary” – correção. 

                             “Vocabulary – Review” 

                              Exercícios páginas 160, 166, 167 e 168. 

           Atividade Avaliativa nº 2 – 4º Bimestre        

                               

✓ 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 160, 166, 167 e 168”.   

 

✓ Vídeo:  

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

 
 

✓ Vídeos Complementares: 

“Shapes are all around” -  

 

✓ ATIVIDADE AVALIATIVA: Nº 2 – 4º Bimestre 

Essa atividade deverá ser realizada até o dia 22/11. 

Link: https://forms.gle/ZhNRinduqgVaHU9j6 

 

https://forms.gle/ZhNRinduqgVaHU9j6


                                                                     

  

 

 

 

 

✓ Atividades:  

       “Vocabulary” – correção. 

       “Vocabulary – Review” 

        Exercícios páginas 160, 166, 167 e 168. 

        Atividade Avaliativa nº 2 – 4º Bimestre 

 

      

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

acompanhamento do seu responsável. 

• Página 160– Essa página será explicada e realizada na nossa aula do Zoom. 

• Página 166 – Exercício n. 4. Desembaralhe as palavras e escreva a frase. Exercício n. 

5. Circule a palavra que não pertence ao grupo. Essa página será explicada na aula do 

Zoom. 

• Páginas 166 e 167 – Exercício n. 6.   Escolha 6 animais da lista. Desenhe 3 animais de 

cada lado e complete as frases. Ex. “The lion is on the left”. (desenhar o leão à 

esquerda). 

• Páginas 168 – Exercício n. 7. Complete as frases. 

 

 

 

✓ Encontro (s) online: 
 
3º A – Terça-feira, dia 17/11/2020 às 10:40. 

3º B – Quinta-feira, dia 19/11/2020 às 13:30. 

                                                 
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!!! 


