
 

 

 

 Brasília, 26 de março de 2021. 

 

 Atividades Orais de Língua Inglesa  

Speaking Tests 

Queridas famílias, 

A compreensão oral é uma das habilidades fundamentais a serem 
desenvolvidas durante o aprendizado da língua inglesa.  Paralelamente a 
aprender a escrever e ler em inglês, os alunos precisam compreender o que está 
sendo dito e desenvolver suas habilidades orais desde o início do aprendizado 
de uma língua estrangeira.  

A partir de 2021, aplicaremos quatro atividades orais ao longo do ano no formato 
de Speaking Test.  Dessa forma, esperamos deixar nossos alunos mais 
confiantes e desenvolver neles uma atitude positiva em relação à produção oral.  

A partir desse ano, os alunos responderão a perguntas baseadas nas estruturas 
e no repertório que aprenderam ao longo do período. O conteúdo a ser abordado 
será o mesmo da Avaliação Discursiva do 1º período, disponível no ARSigma/ 
Anos Iniciais/ Conteúdo das Avaliações. 

Seguem abaixo informações importantes sobre as Atividades Orais: 

FORMATO PERÍODO PESO 

Professor/ Aluno(a) 

Individual 

1º / 2º / 3º / 4º 20% da composição da 
média do período 

 

 

 

 



 

 

 Datas: 

TURMA DATA 

2º Ano 

Matutino e Vespertino 

08/04 

3º Ano 

Matutino e Vespertino 

07/04 

08/04 (Turma 3CM) 

4º Ano 

Matutino e Vespertino 

08/04 

5º Ano 

Matutino e Vespertino 

07/04 

08/04 (Turma 5CM) 

 

Importante: 

• As atividades serão conduzidas pelos professores de Inglês sempre no 
horário da aula de Inglês.  

• Os alunos que estiverem no presencial nas datas de realização das 
atividades farão a atividade no presencial com o professor. 

• Os alunos que estiverem no modelo On-line serão informados, pelo 
professor, sobre o horário que deverão entrar na sala para fazer a sua 
atividade, já que ela será conduzida de forma individual. 

Caso necessitem de maiores esclarecimentos, gentileza entrar em contato 
pelos e-mails das coordenadoras Patrícia e Verônica. 

 

patricia.santos@sigmadf.com.br                            
veronica.placido@sigmadf.com.br 
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