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                                                           “O Senhor é seu protetor! O Senhor está ao seu lado.” Sl. 121:5 

    
 

 

Conteúdo Período Descrição da atividade Valor 

Presente Progressivo; vocabulário 
relacionado a substantivos contáveis, 
incontáveis e quantificadores; leitura e 
interpretação de imagens e/ou textos em 
inglês. 

 
01 a 09/04 

AT1 - Lista – CPB Provas 1,0 

Uso dos artigos definidos e indefinidos (A, 
AN, THE), do tempo verbal do Passado 
Perfeito; leitura e interpretação de 
imagens e/ou textos em inglês. 

 
01 a 10/06 

AT2 - Lista – CPB Provas 1,0 

Atividades passadas com USED TO e 
conjunções. 

 
09 a 16/07 

 
 

TB1 – Atividades do livro didático: páginas 17 e 21. 
As atividades serão realizadas durante nossas 
aulas online e o/a estudante deverá disponibilizar 
uma foto dessas duas páginas no E-class. 

2,0 

Passado Perfeito; artigos definidos e 
indefinidos (A, AN, THE). 

 
20 a 24/07 

 
 

TB2 – Atividade baseada no módulo 1 da apostila do 
2º bimestre. O estudante deverá utilizar o tempo 
verbal do Passado Perfeito adequadamente, bem 
como os artigos definidos e indefinidos para 

2,0 

Roteiro de atividades avaliativas 

Turma: 2º E.M. 

Disciplina: Língua Estrangeira Moderna - INGLÊS 

2ºbimestre 

ASSOCIAÇÃO PAULISTA SUDOESTE  



completar frases. O arquivo que será 
disponibilizado no E-class poderá ser utilizado para 
escrever no próprio computador, utilizando o Word 
ou impresso para preenchimento a mão. Nesse 
caso, enviar foto no E-class. 

Uso dos artigos definidos e indefinidos (A, 
AN, THE), do tempo verbal do Passado 
Perfeito; atividades passadas com USED 
TO; conjunções; leitura e interpretação de 
imagens e/ou textos em inglês. 

 
 
 

30/07 

AV1 - Atividade avaliativa    
            CPB Provas 
O estudante terá 24 horas para realizar a atividade 
que será disponibilizada de maneira online no site 
CPB Provas. O link será informado via E-class. 

4,0 

 
 
Observações: 

 
1. Acompanhar a data de realização das atividades. 

2. Acessar o site do Colégio e a plataforma da CPB para visualização dos trabalhos e tarefas.   

3. Site do Colégio: piracicaba.educacaoadventista.org.br 

4. Acompanhar as orientações dos professores e o envio dos roteiros de estudos e atividades.  

5. Estar atento aos recados que serão postados nas redes sociais do colégio.  


