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DIÁLOGO LÍNGUA
INGLESA

Unit 8 – Keep yourself in movement

Infográfico

Atividades físicas
e esportes;

Combinação de
verbo + esporte

Pronomes
interrogativos

(WH-questions);
Preposições in,

on e at

Ouvir entrevista Entrevista oral Produzir infográfico

Unit 7 – You are what you eat

Anúncio de
propaganda

Alimentos e de
grupos alimentares
Some, any e a lot of

Presente
simples

Ouvir parte de
um documentário

Gravação de
um podcast

LP – Produzir roteiro
de texto oral e utilizar
softwares de edição

Unit 2 – Getting around the city

Anúncio
classificado

on-line

Cômodos da casa e
estabelecimentos da
cidade; Adjetivos que
descrevem lugares;

On, across from, next
to e between

And e but; Verbo to be
no presente simples

Ouvir apresentação pessoal

Encenar diálogos

CHS –
Princípios da
declaração
dos Direitos

Humanos

Unit 1 – This is me

Postagem de blog

LP – Compartilhar
gostos, interesses

Expressões para
cumprimentar, se

despedir, apresentar
informações pessoais e
falar sobre interesses

pessoais

And e but; Verbo to be
no presente simples

Ouvir apresentação pessoal

Encenar diálogos

Unit 10 – Everybody has to do their share Artigo de opinião

Adjetivos; Tarefas
domésticas e objetos

para executá-las;
Dicionário on-line

Verbo modal
have to;

Advérbios de
frequência

Ouvir o
áudio de
um vídeo

Argumentar
oralmente

Produzir
lista

Unit 9 – Getting out and about Cardápio

Preços de pratos
do cardápio; Tipos
de restaurantes e
comidas, bebidas

e sobremesas

Verbos modais
can e could em

pedidos;
Object

pronouns

Ouvir introdução
de reality show Encenar diálogos

Unit 6 –
Where i study

Entrevista

Disciplinas escolares,
ambientes e

funcionários da escola

Presente contínuo

Ouvir entrevista

Gravação de um vídeo

Escrever
perguntas
para uma
entrevista

LP – Produzir
e analisar

textos orais

Unit 5 – Bits and pieces

Texto instrucional

Itens de vestuário e
de estampas;

Dicionário impresso

Presente simples
(verbo have);

Pronomes
demonstrativos

Ouvir podcast

Entrevista

Unit 3 – Always better together

Mensagens instantâneas

Acrônimos e abreviações;
Relacionamentos pessoais

Artigo a/na; Possessive
adjectives; Genitivo ’s

Ouvir relato pessoal

Relato oral

Unit 4 – Things I do

Fotografias
de rua

LP – Analisar efeitos de
sentido em

composições de imagens

Verbo modal can (para habilidades);
Terceira pessoa do presente

simples (verbos love, like e hate)

Ouvir podcast

Gravação de um podcast

Escrever comentário em rede social

LP – Utilizar softwares de edição

LEGENDA UNIDADE CONTEÚDOS OUTROS


	Número do slide 1
	Número do slide 2

