
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 28ª SEMANA – 3º ANO – INGLÊS 

 
AULAS DA SEMANA DE 03/11/2020 A 06/11/2020 

 
 

Professora: Vânia Carnelossi Ponchi 
 
Área do conhecimento: Inglês. 
 

✓ Conteúdos: “Vocabulary” – correção. 

                             “Vocabulary – Animals and Spelling” 

                              Exercícios páginas 151, 152, 153, 154, 155, 163, 164 e 165. 

          “Listen” – páginas 151, 152 e 153 

          Atividade Avaliativa n. 1 – 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 151, 152, 153, 154, 155, 163, 164 e 165”.   

 “Listen” – páginas 151, 152 e 153. 

                       

✓ Vídeo:  

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

 
 

✓ ATIVIDADE AVALIATIVA: Nº 1 – 4º Bimestre 

Essa atividade deverá ser realizada até o dia 08/11. 

Link: https://forms.gle/JChKvtewf7zZ2aS67 

 

https://forms.gle/JChKvtewf7zZ2aS67


                                                                     

  

 

 

✓ Atividades:  

       “Vocabulary” – correção. 

       “Vocabulary – Animals and Spelling” 

        Exercícios páginas 151, 152, 153, 154, 155, 163, 164 e 165. 

       “Listen” – páginas 147 e 149 

        Atividade avaliativa n. 1 – 4º Bimestre. 

 

✓ LISTEN:  

Página 151 

https://drive.google.com/file/d/1AVCsgF9I_3qhrSbGDQtXCY8lig8GKcYO/view?usp=sharing 

Página 152 

https://drive.google.com/file/d/1xsp0g_36_3bCwtcO1RhcaE6mCBbYrGQk/view?usp=sharing 

Página 153 

https://drive.google.com/file/d/1_vog5ftmtS42M4OI3TpbxerXxkcXZTJK/view?usp=sharing 

 

         

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

acompanhamento do seu responsável. 

• Página 151, 152 e 153 – Essas páginas serão explicadas pela teacher Vânia na nossa 

aula do Zoom. 

• Página 154 – Exercício n. 3. Observe as imagens e escreva a primeira letra de cada 

(em Inglês). Exercício n. 4. Escreva o seu nome e soletre na nossa aula no Zoom. Essa 

página será explicada na aula do Zoom. 

• Página 155 – Exercício n. 5.  Ligue as figuras com a primeira letra de cada. 

• Página 163 – Exercício n. 1. Observe a figura e complete as frases com “on the left” ou 

“on the right”. 

• Páginas 164 e 165 – Exercício n. 2. Leia as frases e assinale a alternativa correta. 

• Página 165 – Exercício n. 3. Cole os relógios nos espaços corretos. Use o Material 

Extra da página 187. 

• Atividade Avaliativa n. 1 – 4º Bimestre – entrega até o dia 08/11. 

 

https://drive.google.com/file/d/1AVCsgF9I_3qhrSbGDQtXCY8lig8GKcYO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xsp0g_36_3bCwtcO1RhcaE6mCBbYrGQk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_vog5ftmtS42M4OI3TpbxerXxkcXZTJK/view?usp=sharing


                                                                     

  

 

 

 

✓ Encontro (s) online: 
 
3º A – Terça-feira, dia 03/11/2020 às 10:40. 

3º B – Quinta-feira, dia 06/11/2020 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!!! 


