
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 10ª SEMANA – 6º ANO – INGLÊS 
 
 

AULAS DA SEMANA DE 29/06/2020 A 03/07/2020 
 

 
Professora: Vânia Carnelossi Ponchi 
 
Área do conhecimento: Inglês. 
 
 
 Conteúdos: Vocabulary – Correção. 

                                “Things you like / don’t like” - páginas 109 a 113. 

                                “Vocabulary” página 111 e 112 no caderno de Inglês. 

                              
    
 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. 

 

 Aulas: 1ª aula: Correção do Homework – “Free Time Activities”. 

                                    Exercícios páginas: 109 a 113. 

 
                       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 atividades no tempo livre. 

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

no Apoio aos Pais. 
 
 

 Vídeo complementar:  

“I like and I don’t like” - https://www.youtube.com/watch?v=nE8ttvPACeg  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nE8ttvPACeg


                                                                     

  

 
 
 
 LISTEN 

Páginas 109 
https://drive.google.com/file/d/1AZrvh7FFI7BI9yCngskI46mgi9AmUFyt/view?usp=sharing 
 
 
Páginas 110 
https://drive.google.com/file/d/13uQkSa3BvvMpHYI_5N8371TLxI62n3Dw/view?usp=sharing 
 
 
Páginas 113 
https://drive.google.com/file/d/1d_H3Ii7ogyRZF1cXMUQeWwcC6It13p0S/view?usp=sharing 
 
 
 
 Atividades:  

Atividades de “Reading Comprehension” – páginas 109, 110 e 113 do livro SME. Essas 

páginas serão explicadas na nossa aula do Zoom. 

Atividades sobre vocabulário ”Things you like/don’t like” – páginas 111 e 112 do livro SME. 

No caderno de Inglês, copie o vocabulário das páginas 111 e 112 (exercício nº 4) e faça a 

tradução. Não se esqueça de colocar a data. Ex: “Tuesday, June 30th, 2020.” ou “Thursday, 

July 2nd, 2020.” 

 

 ,Encontro (s) online: 

  
6. A - Sexta-feira, dia 03/07/2020 às 7:20. 
 
6. B - Sexta-feira, dia 03/07/2020 às 8:20. 
 
6. C - Sexta-feira, dia 03/07/2020 às 9:00. 
 
 
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!!! 
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