
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 11ª SEMANA – 3º ANO – INGLÊS 

 
AULAS DA SEMANA DE 06/07/2020 A 10/07/2020 

 
Professora: Vânia Carnelossi Ponchi 
 
Área do conhecimento: Inglês. 
 
 

 Conteúdos: “Food and drink” – correção. 

                                Vocabulário: “I like or I don’t like.” 

                                Páginas 84 e 89 (Exercícios de Vocabulário). 

 
 

 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 a correção do 

“Homework” e treinando a pronúncia com a participação dos alunos.                   

                  
          

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

 
 Vídeos Complementares:  

“Fruits and Vegetables” - https://www.youtube.com/watch?v=S2hX3N7mHYk  

“Do you like Lasagna Milkshakes?” - https://www.youtube.com/watch?v=13mftBvRmvM 

 

 Trabalho Avaliativo n. 1: Página 85. Você deverá criar o seu “Menu”. As orientações 

serão postadas no Classroom e explicadas na nossa aula do Zoom.  

 

 Atividades: Vocabulário – páginas 84 e 89 do livro SME. 

                               Atividade Anexa sobre vocabulário. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S2hX3N7mHYk
https://www.youtube.com/watch?v=13mftBvRmvM


                                                                     

  

 

 

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

acompanhamento do seu responsável. 

 Página 84 – exercício n. 6. Leia as frases sobre o que o Peter “like” ou “don’t 

like”, a sua comida e bebida favorita. Esta página será explicada na aula do 

Zoom. 

 Página 84- Exercício n. 7. Desenhe sobre sua comida e bebida favorita, o que 

você “like” ou “don’t like”. 

 Página 85 – Trabalho avaliativo. As orientações serão explicadas no Zoom e 

postadas no Classroom. 

 Página 89 – Exercício n. 5 – Entreviste dois amigos ou familiares e pergunte a 

eles o que eles “like” e o que eles “don’t like” 

Ex: Do you like ice cream? E eles responderão: “Yes, I like.” (se gostar) ou “No, I 

don’t like.” (se não gostar). 

 Anexo - realize a atividade abaixo em uma folha avulsa (almaço, sulfite, 

fichário...). Estaremos treinando a pronúncia desse vocabulário na aula do Zoom. 

 

 

 Encontro (s) online: 
 
  
3º A – Terça-feira, dia 07/07/2020: 11:00 às 11:30. 

3º B – Quinta-feira dia 09/07/2020: 13:30 às 14:00. 

 
                                                   
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!!! 
 
 
 
 
 



                                                                     

  

 
 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Querido aluno, realize a atividade abaixo em uma folha avulsa (almaço, sulfite, fichário...). E 
Guarde na sua pasta de atividades. 

 

“Exercícios”. 

1) “Vocabulary”: Escreva em português as palavras a seguir. 

a) Kitchen - __________________________________________________________ 

b) Living Room - ______________________________________________________ 

c) Bedroom - _________________________________________________________ 

d) Bathroom - _________________________________________________________ 

e) Garden - ___________________________________________________________ 

f) Lunch - _____________________________________________________________ 

g) Dinner - ____________________________________________________________ 

h) Breakfast - __________________________________________________________ 

i) Milk - _______________________________________________________________ 

j) Orange juice - ________________________________________________________ 

k) Coffee - _____________________________________________________________ 

l) Bread - ______________________________________________________________ 

m) Egg - _______________________________________________________________ 

n) Cake - _______________________________________________________________ 

 

2) Recorte e cole figuras que representam as palavras: “ICE CREAM, APPLE, CHICKEN AND 

FISH”. 
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