
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 21ª SEMANA – 2º ANO – INGLÊS 

 
AULAS DA SEMANA DE 14/09/2020 A 18/09/2020 

 
 

Professora: Vânia Carnelossi Ponchi 
 
Área do conhecimento: Inglês. 
 
 

� Conteúdos – Vocabulário: “Family and Relatives” 

                                  “Prepositions of place” 

                                  Exercícios páginas 24 e 25. 

                                  

 
� Habilidades:  

 

(SEMACK03) Compreender e pronunciar corretamente o vocabulário aprendido. 

(SEMACK03) Identificar similaridades e diferenças entre a língua inglesa e a língua 

materna/outras línguas. 

 

 

� Aula: Na nossa aula no Zoom dessa semana estaremos aprendendo sobre “Family and 

Relatives” and “Prepositions of Place” e treinando a pronúncia com a participação dos 

alunos.              

                  
    

� Vídeos:  
 
1) “Family and Prepositions” - Será postado no “Classroom” no dia da aula de Inglês. 

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

 

 

� Vídeos Complementares: 

 “Family Song” - https://www.youtube.com/watch?v=ii_LtHrEiao 

“Prepositions Song” - https://www.youtube.com/watch?v=xyMrLQ4ZI-4 



                                                                     

  

 

 

� Atividades:  

          Vocabulário: “Family and Relatives” 

         “Prepositions of place” 

          Exercícios páginas 24 e 25. 

           

      

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

acompanhamento do seu responsável. 

 

• Páginas 24 e 25 – Estas páginas serão explicadas no vídeo “Family and 

Prepositions. 

• Página 24 – Observe a imagem e escreva os “Relatives”. A teacher Vânia estará 

corrigindo esta página na nossa aula do Zoom. 

• Página 25 – Exercício n. 5 – Assista ao vídeo complementar “Prepositions” e ao 

vídeo “Family and Prepositions”. Observe a imagem e complete as frases com as 

“Prepositions”. A teacher Vânia estará corrigindo esta página na nossa aula do  

Zoom. 

 

 

 
� Encontro (s) online: 

 
2º B – Quinta-feira dia 17/09/2020: 9:45 às 10:15. 

2º C – Quinta-feira dia 17/09/2020: 15:15 às 15:45. 

 
                                                   
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!!! 
 
 
 


