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I – INTRODUÇÃO
Este roteiro tem como objetivo orientá-lo nos estudos de recuperação. Ele consta de informações gerais,
uma lista de conteúdos contendo temas significativos e habilidades básicas para a continuidade dos seus
estudos, algumas orientações de estudo específicas da disciplina e uma atividade a ser realizada em casa
durante o período de preparação para a prova.
Para que você tenha um bom desempenho nesta recuperação, recomendamos um estudo diário e regular e
a realização completa e precisa da atividade indicada neste roteiro.
É muito importante, neste processo, a sua disposição para recuperar seu desempenho acadêmico, o que
pressupõe esforço, disciplina, organização e responsabilidade.

II – INFORMAÇÕES GERAIS
 O sistema da Recuperação Final consta de duas atividades:
Trabalho - Valor: 30 pontos. O trabalho será realizado no Colégio, sob a supervisão do Professor,
conforme orientações dadas no Plantão de Recuperação.
Prova - Valor: 70 pontos

 Datas e horários de realização do Trabalho e da Prova: o cronograma com os horários de realização do
trabalho e aplicação da prova é divulgado no Plantão de Recuperação e estará afixado nas salas de aula
e nos corredores do Colégio.
 Bibliografia: material didático utilizado durante o ano letivo em curso: livro-texto, caderno de anotações,
exercícios diversos (é interessante rever também as provas realizadas durante o ano).
 Natureza da prova: prova com aproximadamente 50% do valor em questões abertas e 50% em questões
de múltipla escolha.
Duração de cada prova: 120 minutos
III – CONTEÚDO A SER ESTUDADO:
Temas e tópicos:

STUDENT’S BOOK GATEWAY A2 - UNITS:
Unit 07 - Famous Works (Places of Work; Jobs and Works;– Past Simple)
Unit 08 - Me and the World around Me (Feelings; Personality; Social Problems – Comparative Adjectives;
Superlative Adjectives)
Unit 09 - Wild World (Wild Animals and Insects; The Natural World; The Weather – Be going to;
Will/Won’t)
Unit 10 - Good Buy (Clothes; Accessories; Shops – Present Perfect; Present Perfect with just; Present
Perfect with already and yet

DISCIPLINA: LÍNGUA INGLESA ROTEIRO DE RECUPERAÇÃO
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Habilidades:
 Associar vocábulos e expressões de um texto em LEM (Língua Estrangeira Moderna) ao seu tema.
 Utilizar os conhecimentos da LEM e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de
acesso a informações, tecnologias e culturas.
 Inferir o significado de palavras e expressões desconhecidas com base na temática do texto, no uso do
contexto e no conhecimento adquirido de regras gramaticais e de aspectos lexicais.
 Perceber as mudanças de sentido decorrentes do emprego de regras gramaticais.
 Distinguir tempo verbal específico e o que eles expressam.
 Identificar informação específica, ideia geral e tópico do texto.
 Atingir conhecimento metalinguístico e domínio consciente de regras gramaticais.
 Identificar Classificação Morfológica.
 Fornecer informações pessoais.
 Produzir frases, parágrafos, diálogos e textos, empregando mecanismos básicos de coesão e
coerência gramatical e lexical.
 Planejar a produção escrita, tendo em vista as condições de produção sob as quais se está
escrevendo.
 Fazer inferências a partir de símbolos, ilustrações, gráficos, escrevendo o seu significado.

IV - ORIENTAÇÕES DE ESTUDO ESPECÍFICAS DA DISCIPLINA:
 Além de estudar e refazer os exercícios citados anteriormente reveja e estude os exercícios de
Revisão de Gramática e de Vocabulário do seu livro:
 Unit 07 - Famous Works (Study page 102 too)
Page 103: Grammar Revision (Exercises 1, 2 and 3) and Vocabulary Revision (Exercises 1, 2 and 3).

 Unit 08 - Me and the World around Me (Study page 114 too)
Page 115: Grammar Revision (Exercises 1, 2 and 3) and Vocabulary Revision (Exercises 1, 2 and 3).

 Unit 09 - Wild World (Study page 128 too)
Page 129: Grammar Revision (Exercises 1 and 2) and Vocabulary Revision (Exercises 1, 2 and 3).

 Unit 10 - Good Buy (Study page 140 too)
Page 141: Grammar Revision (Exercises 1, 2 and 3) and Vocabulary Revision (Exercises 1, 2 and 3).

 Refazer as Provas Discursivas (2ª e 3ª etapas) e Trimestral das 2ª etapa.
That’s all, Folks!!!
Alessandra.
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