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Componente Curricular: Língua Inglesa 

Professor (a): Mariluzi Camilo 

Turma (s): 81/82 

Trimestre: 1º trim/2022 

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

Revisão de conteúdo: Simple 
Present vs. Simple Past, 
A,An,Some, Any, How many/How 
much, Be going to vs. Will, 
Intensifiers, Comparative and 
Superlative, Can – ability, 
permission, and possibility, Fruits 
and Vegetables, School subjects. 
Relato e descrição de eventos e 
experiências passados.   
Planos e eventos futuros.  
Fornecimento de instruções.  
Comparações.  Uso de verbos 
modais no discurso.   
Sugestões e conselhos 
Gêneros textuais: narrativa: 
começo, meio e fim, textos de 
opinião, textos explicativos.  
Comunicação com vários gêneros 
textuais: verbais, não verbais e 
digitais.   
Léxico recursivo e aprofundado nos 
textos e contextos.   
Expressões idiomáticas no 
discurso. 

Our Languages, vol 3; 
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 –Self …Love  Self… 
Awareness(p.24/25/26) 

Our Languages, vol 3; 
material extra disposto 
no MV 3.0;  

 
Atividade especial 
(Write a letter to “My 
Dear Future”) 

 
 

2.0 

 
06/05/2022 

(quinta – 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 3; 
material extra disposto 
no MV 3.0; exercícios, e 
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 Curious Case 
of Benjamin Button” 

    
 The Curious Case of 
Benjamin Button 

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 – 8º 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: Gêneros textuais: narrativa: começo, meio e fim, textos de opinião, textos explicativos.  Comunicação com vários gêneros 
textuais: verbais, não verbais e digitais e todo o conteúdo envolvido. 
      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 situações e as informações, 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.  

 


