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Recado do professor: 
 

Dear students, 
 
Já estamos com saudades. Enquanto não nos reencontramos, sigam as dicas abaixo. Lembrem-se que tudo o 
que vocês fizerem com relação à prática da lingua inglesa vai ajudar no seu aprendizado. Assistam a filmes e 
séries. Ouçam músicas. Façam uso de jogos online. Baixem aplicativos (ex.: Duolingo). O livro que sugerimos 
abaixo pode ser baixado gratuitamente pelo site Amazon. Aproveite isso para baixar outros livros que lhes 
pareçam interessantes. Pratiquem o inglês falado com outros colegas, parentes, pessoas que conversam 
fluentemente.  
 
"Keep calm! Keep your hands clean! Keep your grandparents safe! And the most important: keep your faith! 
Everything will be just fine soon!" 
 
Teachers Flavia, Hudson, Márcio, Thiago e Uilian. 

 
DISCIPLINA: INGLÊS  
Professores: Hudson Ribeiro (GGE Benfica), Thiago Lima (GGE Caruaru), Flávia Assis/Márcio Rodrigues (GGE Boa 
Viagem), Uilliam Urbano (Caruaru)  

  
SEMANA 1 

 
 
Conteúdos:  
Capítulo 2: Music is in the heart 
Tópico 1 – Vocabulary: musical style (pág. 506) 
- Exercícios do livro: páginas 509, 530 e 531 
 
Tópico 2 – Grammar: verb to be, simple past (affirmative) and adverbs of time (pág. 510) 
- Sugestão de videoaula: https://www.youtube.com/watch?v=7VM11B-Iws8 (até o minuto 5:03) 
- Exercícios do livro: páginas 513, 532 e 533 (até a questão 11) 
 
Sugestões de exercícios: 
1) https://www.allthingsgrammar.com/uploads/2/3/2/9/23290220/atg-worksheet-pasttimewords.pdf (adverbs of time) 
2) https://www.allthingsgrammar.com/uploads/2/3/2/9/23290220/atg-quiz-pasttimewords.pdf (adverbs of time) 
 

Estratégia de estudos:  

 Leitura dos tópicos 

 Anotações e marcações importantes 

 Realização de atividades solicitadas  
 
Sugestões de filmes:  
 School of Rock (o filme com as legendas em inglês e português pode ser baixado aqui: 
https://www.dropbox.com/sh/3oao6bkcyccza23/AABU-UtvdQAq1VPYK5jRHPLua?dl=0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7VM11B-Iws8
https://www.allthingsgrammar.com/uploads/2/3/2/9/23290220/atg-worksheet-pasttimewords.pdf
https://www.allthingsgrammar.com/uploads/2/3/2/9/23290220/atg-quiz-pasttimewords.pdf
https://www.dropbox.com/sh/3oao6bkcyccza23/AABU-UtvdQAq1VPYK5jRHPLua?dl=0
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SEMANA 2 
 

 
Conteúdos:  
Tópico 3 – Text: biographies (pág. 514) 
- Sugestões de vídeos: acessar os códigos QR das páginas 515 e 516 
- Exercícios do livro: páginas 517, 533 e 534 (até a questão 19) 
 
Tópico 4 – Grammar:  verb to be, simple past (negative and interrogative) and short answers (pág. 518) 
- Exercícios do livro: páginas 521, 534, 535 e 536 
 
Sugestão de videoaula: 
 https://www.youtube.com/watch?v=7VM11B-Iws8 (do minuto 5:04 até o final do vídeo) 
 
Sugestões de exercícios: 
1) https://www.allthingsgrammar.com/uploads/2/3/2/9/23290220/atg-worksheet-beverbpast2.pdf (verb to be, simple 
past (affirmative, negative and interrogative)) 
2) https://www.allthingsgrammar.com/uploads/2/3/2/9/23290220/atg-quiz-beverbpast2.pdf (verb to be, simple past 
(affirmative, negative and interrogative)) 
3) https://www.allthingsgrammar.com/uploads/2/3/2/9/23290220/atg-worksheet-beverbpast20-ed.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=7VM11B-Iws8
https://www.allthingsgrammar.com/uploads/2/3/2/9/23290220/atg-worksheet-beverbpast2.pdf
https://www.allthingsgrammar.com/uploads/2/3/2/9/23290220/atg-quiz-beverbpast2.pdf
https://www.allthingsgrammar.com/uploads/2/3/2/9/23290220/atg-worksheet-beverbpast20-ed.pdf

