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OBJETIVOS E HABILIDADES;
ATIVIDADES VARIADAS;
MATERIAIS;
PROVAS, TRABALHOS, LIÇÃO DE CASA E NOTAS

Inglês na Santi



LISTENING:Compreender a 
professora e textos orais autênticos 
relacionados a temas familiares com 
fala pausada e bem articulada. 
Reconhecer vocabulário em músicas e 
áudios.

WRITING: Escrever frases simples de 
autoria sobre si e seres fantásticos e ampliar 
competência escrita – ortografia, revisão, 
estruturas, autoria.

SPEAKING: Interagir fazendo perguntas, 
respondendo, falando sobre si e outros, seu 
entorno, suas preferências e iniciando uma 
conversa com temas familiares. Seguir 
modelos para falar em situações dirigidas. 

READING:Compreender 
consignas e textos curtos e 
simples, contendo vocabulário de 
uso frequente e sequência de 
eventos de narrativas. Utilizar o 
dicionário como apoio à leitura.

Objetivos e Habilidades 



Reading



Speaking

https://docs.google.com/file/d/1QvxHucOSlKYlIKb5hrA-_RCsWibaC71U/preview
https://docs.google.com/file/d/1RGKpe28-7gwH8U7yjveasInv6PPWIwt-/preview


Listening

https://docs.google.com/file/d/1_WgZvSRR7rgryl9hDUoKV48V1E0w20uO/preview


Writing



Apoio de materiais autênticos como livros 
literários e didático, dicionário bilíngue, 
filmes/vídeos, jogos, músicas e caderno.

Materiais

Uso da tecnologia como 
ferramenta potente de 
aprendizagem e 
engajamento – 
Our World Website 
Google Classroom 

https://www.myngconnect.com/login/chooseMainUI.spr#1
https://classroom.google.com/c/Mjg3MjQyOTg0NzJa


● English Test  = Listening, Writing e Reading;

● Oral Test = Speaking e Listening

● Roteiro + materiais de estudo (somente English Test);

● Desconto de 0,01 de gramática e ortografia;

● Provas substitutivas.

Provas



● Materiais para consulta;

● Produções SEMPRE em sala de aula;

● Trabalhos em grupo e individuais;

● Apresentações;

● Nota de trabalho é o mesmo peso da prova.

Trabalhos



Lição de Casa
Caros XXXXXXXXXX,

Observamos que seu(sua) filho(a) XXXXXXX  não 
entregou a lição de casa completa de História por 3 
vezes, nas seguintes datas: 

12/09/2018, 13/09/2018, 17/09/2018

Pedimos que conversem com ele(a) e o(a) orientem 
para que isso não ocorra mais. 
Caso queiram saber quais são as lições peçam para 
que seu (sua) filho (a) converse com o professor. 
Atenciosamente,
EQUIPE SANTI



Provas + TrabalhoLição de casa + 
Postura de 
estudante

NOTAS



Thank you very much!

Any questions?


