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Recado do professor: 
 

 
Dear students, 
 
Já estamos com saudades. Enquanto não nos reencontramos, sigam as dicas abaixo. Lambrem-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 com outros colegas, parentes, pessoas que falam fluentemente.  
 
"Keep calm! Keep your hands clean! Keep your grandparents safe! And the most important: keep your faith! 
Everything will be just fine soon!" 
 

 
DISCIPLINA: Língua Inglesa 
Professores: Álvaro Sales, Carolina Borges, Cris de Lelis, Flávia Assis e Uilliam Urbano 
                      
 

SEMANA 1 
 

 
Conteúdos:  
Adjetivos com –ed e –ing. 
Entertainment vocabulary 
 
Estratégia de estudos:  

 Estudar o Tópico 1 – Vocabulary: you’re not bored. You’re boring e resolução dos exercícios das páginas 411 e 
412.  

 Estudar o Tópico 2 -  The Rodriguez Brothers Circus e resolução dos exercícios das páginas 413 e 415. 
 
Sugestões de filmes:  

 The Greatest Showman on Earth 
 
Sugestões de músicas:  

 Three Little Birds – Maroon 5 
 
Sugestões de livros:  

 Contos em Inglês para iniciantes e intermediários. (1º parte do livro) 

 (A Amazon está liberando títulos gratuitamente.) 
 
Sugestões de links ou sites de pesquisas:  

 https://www.youtube.com/watch?v=37KYdPW_xwg 

 https://www.youtube.com/watch?v=4J9vt7dbdvs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=37KYdPW_xwg
https://www.youtube.com/watch?v=4J9vt7dbdvs
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SEMANA 2 
 

 
Conteúdos:  
Superlatives of superiority and inferiority 
 
Estratégia de estudos:  

 Estudar o tópico 3 - Grammar focus: superlativo de superioridade dos adjetivos curtos e dos irregulares e tópico 4 
– Grammar Focus: superlativo de superioridade dos adjetivos longos e superlativo de inferioridade e resolução 
das atividades das páginas 416 a 422. 

 Além dessas dicas, os Exercício de Fixação estão separados pelos tópicos estudados e estão nas páginas 427 a 
429. 

 
Sugestões de filmes:  

 Wonder 
 
Sugestões de músicas:  

 Don’t worry be happy – Bobby McFerrin 
 
Sugestões de livros:  

 Contos em Inglês para iniciantes e intermediários. (2º parte do livro) 

 (A Amazon está liberando títulos gratuitamente.) 
 
Sugestões de links ou sites de pesquisas:  

 https://www.engvid.com/english-grammar-superlative-adjectives/ 

 https://youtu.be/_TlTNNVF0Rk 

 https://www.english-4u.de/en/grammar-exercises/comparison-superlative.htm 

 http://elovivo.com/introenglish/en/intro_english/lessons_wordlist/basic_english_lesson_17/lesson17b_ex.html 
 

https://www.engvid.com/english-grammar-superlative-adjectives/
https://youtu.be/_TlTNNVF0Rk
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