
 

 

 

 

 
                                 DISCIPLINA: Língua Inglesa          Ano/Série: 8º ano 

 (   X ) ATIVIDADES DIVERSAS       (     ) RECUPERAÇÃO 

PERÍODO:   31/03 à 07/04                Prof.: Erlane N. Rodrigues Schneider 

 
ORIENTAÇÃO PARA ESTUDO 

Trabalhar com textos do livro didático, resolver atividades do livro, pesquisar, criar. 

Plantão de dúvidas 
Data: 30/03       01/04                    8h  às  11h30 - Canal:  WhatsApp  982390181 

 
 
 

Material a ser encaminhado pelo aluno 
 
* Encaminhar as traduções e as atividades via e-mail: erlanenrs@gmail.com,  ClassApp ou WhatsApp 

 
 
 

 
Data Objeto do conhecimento Detalhamento Fonte de consulta 

 
 
 
 
 
 
 
02/04 
(aula 1) 
 

Vocabulary and Text Comprehension 

* Fazer a tradução do texto How to avoid 
cyberbullying - preventive measures. Pág. 56 
 

* Fazer um Cartaz Propaganda (com desenho e 
frase) de como se prevenir contra qualquer tipo de 
cyberbullying. 
 

* Tempo estimado para a realização das atividades: 
45’ 
 

* Encaminhar para professora a tradução do texto 
e o cartaz propaganda.  Data: 02/04/2020. 
 

Orientações: 
- Se feito à mão: tradução legível,  a caneta. 
_ A tradução pode ser digitada também. 
_ Coloquem nome e série. 
VALOR: 15 PONTOS 

*Text page 56 
* Dictionary 
* Google translate 
* Google search 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
03/04  
(aula 2) 
 

*Vocabulary and Text Comprehension 

* Fazer a tradução do texto Emoji meanings 
around the world.  Página 57 
 

* Fazer apenas a atividade nº 2 da página 59 que 
consiste em criar o seu próprio emoji. Se preferir 
pode fazer em uma folha separada. Ah, não se 
esqueça de colocar qual é o significado do emoji! 
Para se inspirar: Acesse o QR Code da página 59. 
 

* Tempo estimado para a realização das atividades: 
45’ 
 

* Encaminhar para professora a tradução do texto 
e o desenho do emoji.  Data: 03/04 
 

Orientações: 
_ Se feito à mão: tradução legível,  a caneta. 
_ A tradução também pode ser digitada. 
_ Coloquem nome e série. 
VALOR: 15PONTOS 

*Text page 57 
*QR Code page 59 
* Dictionary 
* Google translate 
* Google search 

 
 
 

 

FICHA DE ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS  


