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Componente Curricular: Língua Inglesa 

Professor (a): Mariluzi Camilo 

Turma (s): 71/72 

Trimestre: 1º trim/2022 

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

Revisão de WH words, Simple 
Present, Parts of the House, There 
to Be, Personal Pronouns (subject, 
object, possessive), Present 
Progressive, Simple Past. 
Relato sobre rotinas diárias e suas 
frequências. Descrição de objetos, 
lugares e pessoas.  Descrição de 
ações em andamento.  Descrição 
de habilidades e preferências.  
Descrição de eventos passados. 
Planejamento do texto a ser 
produzido: propósito, conteúdo 
temático, interlocutores, contexto 
de interação e suporte.  Reescrita 
de versões iniciais do texto e 
alterações pertinentes ao projeto 
estabelecido.  Gêneros textuais: 
biografia, quadrinhos, diálogo, 
recados.  Léxico nos textos e 
contextos e processo de formação 
de palavras.  Perguntas e respostas 
sobre quantidades.  Solicitações e 
pedidos. 

Our Languages, vol 2; 
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 

 
 
Previsões sobre o futuro. 
 

Our Languages, vol 2; 
pages 24,26,27,28,93; 
pesquisa em 
plataformas digitais. 

 
Atividade especial 
(Create Your Own 
Invention – How would 
you change the world?) 
 

 
 

2.0 

 
06/05/2022 
(6º – feira) 

 

 
Todo conteúdo trabalhado nas 
aulas, usando o livro didático e 
material complementar (folhas 
de atividades e/ou postagens 
no MV 3.0). 

Our Languages, vol 2; 
material extra disposto 
no MV 3.0; exercícios, 
tarefas, material 
complementar 
xerografado. 

 
 

Prova por componente 
curricular – P1 

 
 
 
 4,0 

 
 
 

26/04/2022 
(3ª feira- 4º e 5º 

períodos) 

Leitura obrigatória da obra 
paradidática The Phantom Of 
The Opera 

    
 Livro paradidático The 
Phantom Of The Opera 

Avaliação de Área das 
Linguagens e suas 
Tecnologias – P2 

 
3,0 

12/05/2022 
(5º feira – 4º e 5º 

períodos) 
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  Plano de Estudos – 7º anos 

 

 

 

 

 

 

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 13/05, com a nota máxima de 70%. 

 

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 as Ações Climáticas, a Ciência e o Mundo Tecnológico e a Intervenção que está em todos os lugares que nos 
cercam. 
      Acompanhe sempre as postagens no Marista Virtual, pois ali estarão indicados vídeos e sites (se necessário) que podem 
ajudar a entender melhor o conteúdo, bem como o material complementar necessário para revisão e exercícios. 
      Lembre-se sempre que quanto mais dúvidas você tirar em aula, 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.  

 


