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Componente Curricular: Língua Inglesa 

Professor (a): Mariluzi Camilo 

Turma (s): 61/62/63 

Trimestre: 1º trim/2022 

Conteúdos Nucleares Material Didático Atividades Avaliativas Peso Data de entrega - 
Formato 

Revisão de conteúdo dos anos 
iniciais. 
Apresentações pessoais e das 
pessoas de convívio. Descrição de 
rotinas diárias.  
Utilização das diferentes maneiras 
de descrever a posse de objetos.  
Ações em progresso. -- Uso do 
imperativo em atividades, 
comandos e instruções. 
Utilização das diferentes maneiras 
de descrever a posse de objetos.  
Ações em progresso. -- Uso do 
imperativo em atividades, 
comandos e instruções 
 

Our Languages, vol 1; 
material extra disposto 
no MV 3.0; exercícios, 
tarefas, material 
complementar 
xerografado, 
participação em sala de 
aula. 

 
 
 
 
Avaliação formativa 

  
 
 
 
 1,0 

 
 
 
 
Durante as aulas do 
trimestre 

 
 
Unit 2 – Daily Life (p.22/23) 

Our Languages, vol 1; 
material extra disposto 
no MV 3.0; exercícios. 

 
Atividade especial 
(criação de um 
scrapbook com a sua 
Daily Life.) 

 
 

2.0 

 
 

14/04/2022 
(quinta – feira) 

 

 
Descrição de rotinas diárias.  
Utilização das diferentes maneiras 
de descrever a posse de objetos.  
 Ações em progresso. 
 Uso do imperativo em atividades, 
comandos e instruções. 
Utilização das diferentes maneiras 
de descrever a posse de objetos.   
Ações em progresso. 
Uso do imperativo em atividades, 
comandos e instruções. 
(Obs.: Caso algum dos conteúdos 
listados acima não possa ter sido 
desenvolvido em aula, será avisado 
em aula e retirado do conteúdo de 
estudos para a avaliação.) 

 

Our Languages, vol 1; 
material extra disposto 
no MV 3.0; exercícios, 
tarefas, material 
complementar 
xerografado, 
participação em sala de 
aula. 

 
 

Prova por componente 
curricular – P1 

 
 
 
 4,0 

 
 
 

26/04/2022 
(3ª feira- 4º e 5º 

períodos) 

Leitura obrigatória da obra 
paradidática “The Little Prince” 

    
 The Little Prince  

Avaliação de Área das 
Linguagens e suas 
Tecnologias – P2 

 
3,0 

 
12/05/2022 

(5º feira – 4º e 5º 
períodos) 

Todo conteúdo desenvolvido e 
estudado para a P1 e para a P2 

Livro didático e 
paradidático 

Prova de Recuperação 7,0 26/05/2022 
(5º feira – 3º e 4º 

períodos) 

 
Trabalhos em atraso serão aceitos até o dia 29/04, com a nota máxima de 70%. 

 



        SCP/SOE - 2022 

  

 
colegios.redemarista.org.br/santa-maria 

 

Rua Floriano Peixoto, 1217 - Santa Maria - RS I Cep 97015-373 I 5532206300 –maristasantamaria.org.br 

 

  Plano de Estudos – 6º anos 

 

 

 

 

 

 

Orientações gerais do professor(a) 

       A seleção de estudos neste trimestre estará disponível nas unidades 1,2 e 3 do livro didático e tem como pontos 
principais a criação do seu autorretrato, descrevendo seus gostos e preferências, o planejamento do seu dia perfeito e a 
elaboração da planta da sua casa, detalhando móveis e espaços preferidos, bem como uma “To Do List” para o seu quarto. 
      Acompanhe sempre as postagens no Marista Virtual, pois ali estarão indicados vídeos e sites (se necessário) que podem 
ajudar a entender melhor o conteúdo, assim como estará ali o material complementar de fixação.  
      Lembre-se sempre que quanto mais reais forem as informações sobre você, mais fácil será de você inferir e guardar as 
novas informações. 
       É IMPORTANTE REALIZAR TODAS AS TAREFAS, ESTAR ATENTO EM AULA, REGISTRAR PEQUENAS ANOTAÇÕES DURANTE 
AS EXPLICAÇÕES DA PROFESSORA.  

 


