
COMUNICADO DE TAREFAS PARA OS 9ºs anos A, B e C.

Por motivo da suspensão temporária das aulas, segue este comunicado sobre as tarefas de inglês. 
Realizar no livro didático todos os exercícios desde a página 10 até a página 43. 
Utilize o CD do livro de vocês para ouvirem os áudios dos textos e dos exercícios e praticar a 
leitura e a pronuncia. 
Anote em seu caderno (com a página e o número do exercício) ou em post-its (ao lado do exercício)
toda e qualquer dúvida que surgir durante a realização dos exercícios mas não deixe os sem fazer 
(sem responder), tente mesmo assim. Escreva perguntas nesses post-its, como se estivesse 
perguntando pessoalmente para mim, e cole-os ao lado do exercício que teve dúvidas. Assim que 
retornarmos darei prioridade para a explicação de suas dúvidas. 
Não faça nenhum exercício intitulado “LISTENING” pois esses áudios não tem no CD de vocês. 
Assim que retornarmos faremos todos esses Listening. 
Pratiquem em casa os áudios dos textos que vocês escolheram para lerem para mim no dia da prova 
oral pois assim que retornarmos faremos essa avaliação.
Escrever na folha de papel almaço (folha paltada) o trabalho que pedi em sala sobre a lista de 
verbos iguais, (trigêmeos). Essa lista deverá ser entregue na nossa primeira aula de inglês na 
semana que retornarmos. 
Ouça músicas em inglês, assista filmes de animação, séries e desenhos em inglês. 
Estou enviando tambem endereços de sites e nomes de aplicativos que vocês podem praticar 
listening, oral e speaking e tambem se divertir jogando em inglês. 
Aproveite esse tempo em casa para aprender e praticar. Não deixe seu conhecimento parar!

1. Site para treinar/melhorar seu listening 
Abaixo o link: 
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english
https://www.youtube.com/results?search_query=contos+de+fadas+em+ingl%C3%AAs 

2. Sites para treinar/melhorar sua gramática e fazer exercícios extras online. 
Abaixo os links:

https://www.englishpage.com/
http://www.english-zone.com/grammar/
http://www.say-it-in-english.com/

3. Aplicativos para praticar inglês no seu tablet ou celular. 
Duolingo
Cake
Hello talk
Simpler
curso completo de inglês Wlingua
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