
SUPPORT MATERIAL 

8th GRADE 

Teacher Luísa 

 Week 4 

 

Para melhor compreender as atividades dessa semana. Acessar o vídeo a 

seguir:  

8th grade – Week 4: https://www.youtube.com/watch?v=mKcw1UPSBZ0 

 

 ENGLISH JOB 

 
Antes da quarentena, foi marcado em sala de aula um trabalho sobre o livro 

‘Guardians of the Galaxy’, porém não conseguimos fazer a apresentação. Por esse 

motivo, o trabalho no formato que foi marcado está cancelado. Seguem as novas 

orientações: 

- Ao finalizar a leitura do livro, como foi pedido na primeira semana de atividades 

em casa, fazer a atividade de WRITING (escrita) número 30 da página 77. 

- Nessa atividade, vocês terão que fazer uma descrição dos personagens Peter, 

Gamora, Rocket, Groot and Drax, seguindo as características citadas na atividade. 

- Montar no caderno a tabela que está na questão, uma para cada personagem. 

- O trabalho deverá ser feito à caneta. 

- Colocar nome e turma, assim como foi feito no teste. 

- Enviar uma foto do trabalho, em alta resolução, para o meu e-mail: 

luisasouzav@gmail.com 

- Prazo de entrega: 19/04/20.  

- Vale lembrar que esse trabalho será pontuado. 

 

 Describing a place visited in the past. 

 

Na página 337, encontramos um vocabulário para descrição de cidades, uma 

específica construção, monumento, praia, etc. 

 

Ao assistir o vídeo, do link acima, anote nessa página o significado de cada 

uma dessas palavras. 

 

Escola um lugar que você tenh visitado e forme 4 frases sobre esse lugar. 

Lembre-se de utilizar o ‘there was/ there were/ there is/ there are’ e o vocabulário 
que acabamos de aprender. 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mKcw1UPSBZ0
mailto:luisasouzav@gmail.com


 

 

 

 Let’s practice  

Poste esse vídeo em seus stories no Instagram e me marque. Para aqueles que não 

me seguem o meu Instagram é @luisasouzavieira. Vocês também podem marcar o 

colégio @colegioequipejf. 

Se você não conseguir me enviar por essa plataforma, quando retornarmos 

verificaremos a atividade. 

 

Miss you 

 


