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PORTUGUÊS – PROFESSORA ROSSANA 

O objetivo desta atividade de Língua Portuguesa é para fazer com que o aluno explore a escrita 

de um texto literário e assim perceba os diferentes usos de palavras e significados para aumentar 

a sua compreensão textual, seguindo com a parte de revisão gramatical. Para tanto, fará a 

leitura de um trecho de uma obra de Machado de Assis e exercícios de interpretação de texto 

através de testes alternativos. Na parte gramatical, haverá frases de sabedoria para pontuar, ler 

e refletir. 

 

Leia o trecho do livro de Machado de Assis e marque a questão correta de cada item.  

“Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se 

poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja 

começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método: a 

primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para 

quem a campa foi outro berço; a segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais 

novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no intróito, mas no cabo: 

diferença radical entre este livro e o *Pentateuco. “ (Machado de Assis, in Memórias 

Póstumas de Brás Cubas). 

*Pentateuco: os cinco primeiros livros da Bíblia 

[EXERCÍCIO 01] Pode-se afirmar, com base nas idéias do autor-personagem, que se 

trata: 

a) de um texto jornalístico 

b) de um texto religioso 

c) de um texto científico 

d) de um texto autobiográfico 

e) de um texto teatral 

[EXERCÍCIO 02] Para o autor-personagem, é menos comum: 

a) começar um livro por seu nascimento. 
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b) não começar um livro por seu nascimento, nem por sua morte. 

c) começar um livro por sua morte. 

d) não começar um livro por sua morte. 

e) começar um livro ao mesmo tempo pelo nascimento e pela morte. 

 [EXERCÍCIO 03] Deduz-se do texto que o autor-personagem: 

a) está morrendo. 

b) já morreu. 

c) não quer morrer. 

d) não vai morrer. 

e) renasceu. 

 [EXERCÍCIO 04] A semelhança entre o autor e Moisés é que ambos: 

a) escreveram livros. 

b) se preocupam com a vida e a morte. 

c) não foram compreendidos. 

d) valorizam a morte. 

e) falam sobre suas mortes. 

 

[EXERCÍCIO 05] A diferença capital entre o autor e Moisés é que: 

a) o autor fala da morte; Moisés, da vida. 

b) o livro do autor é de memórias; o de Moisés, religioso. 

c) o autor começa pelo nascimento; Moisés, pela morte. 

d) Moisés começa pelo nascimento; o autor, pela morte. 

e) o livro do autor é mais novo e galante do que o de Moisés. 

 [EXERCÍCIO 06] Deduz-se pelo texto que o Pentateuco: 

a) não fala da morte de Moisés. 

b) foi lido pelo autor do texto. 

c) foi escrito por Moisés. 

d) só fala da vida de Moisés. 
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e) serviu de modelo ao autor do texto. 

 [EXERCÍCIO 07] Dizendo-se um defunto autor, o autor destaca seu (sua): 

a) conformismo diante da morte 

b) tristeza por se sentir morto 

c) resistência diante dos obstáculos trazidos pela nova situação 

d) otimismo quanto ao futuro literário 

e) atividade apesar de estar morto 

8) Preencha os espaços das frases com a pontuação correta, observando as letras 

maiúsculas e minúsculas. 

a) Chega-te aos bons __ serás um deles __ chega-te aos maus __ serás pior 
do que eles __ 
 

b) Exige muito de ti e espera pouco dos outros __ Assim__ evitarás muitos 
aborrecimentos__ (Confúncio) 
 

c) Cada dia a natureza produz o suficiente para nossa carência __ Se cada um 
tomasse o que lhe fosse necessário __ não havia pobreza no mundo e 
ninguém morreria de fome __ (Gandhi) 
 

d) O homem comum fala __ o sábio escuta __ o tolo discute __ 

 

e) O silêncio é de ouro e muitas vezes é resposta __ 
 

f) Não ergas alto um edifício sem fortes alicerces __ se o fizeres viverás com 
medo __ 
 

g) O sábio nunca diz tudo o que pensa __ mas pensa sempre tudo o que diz __ 
 

h)  Todos os esforços __ até os menores__ são válidos __ 
 

i) A sabedoria é a única riqueza que os tiranos não podem expropriar__ (Khalil 
Gibran) 

 

j) Vale a pena cumprir bem e sem erros o dever diário__ . Não procure evitá-lo 
ou adiá-lo para amanhã__ Fazendo logo o que hoje deve ser feito __ pode-

se viver um bom dia__ (Sakyamuni) 
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MATEMÁTICA - PROFESSOR ANÍBAL 

 

Atividade – 4ª semana 

 

Polinômios 

Os polinômios são expressões algébricas formadas por números (coeficientes) e letras 
(partes literais). As letras de um polinômio representam os valores desconhecidos da 
expressão. 
Exemplos 
a) 3ab + 5 b) x3 + 4xy - 2x2y3             c) 25x2 - 9y2 

 

Monômio, Binômio e Trinômio 

 
Os polinômios são formados por termos. 
  
1) Quando um polinômio possui apenas um termo, ele é chamado de monômio. 
Exemplos 
a) 3x   b) 5abc  c) x2y3z4 

 
2) Os chamados binômios são polinômios que possuem somente dois monômios (dois 
termos), separados por uma operação de soma ou subtração. 
Exemplos 
a) a2 - b2  b) 3x + y  c) 5ab + 3cd2 

 
3) Já os trinômios são polinômios que possuem três monômios (três termos), separados 
por operações de soma ou subtração. 
Exemplos 
a) x2 + 3x + 7   b) 3ab - 4xy - 10y  c) m3n + m2 + n4 

 

Grau dos Polinômios 

 

O grau de um polinômio é dado pelos expoentes da parte literal.Para encontrar o grau de 
um polinômio devemos somar os expoentes das letras que compõem cada termo. A maior 
soma será o grau do polinômio. 

Exemplos 

a) 2x3 + y 

O expoente do primeiro termo é 3 e do segundo termo é 1. Como o maior é 3, o grau do 
polinômio é 3. 

b) 4 x2y + 8x3y3 - xy4 

OBJETIVO – Rever conceitos aprendidos anteriormente sobre polinômios.  

CONTEXTUALIZAÇÃO - Identificar polinômios: monômio, binômio e trinômio. E os graus dos polinômios. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE – Fazemos uma pequena revisão dos conceitos sobre polinômios, estudados em 

sala. 
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Vamos somar os expoentes de cada termo: 

4x2y => 2 + 1 = 3 
8x3y3 => 3 + 3 = 6 
xy4 => 1 + 4 = 5  O grau do polinômio é 6º. 

 

 

 

 

Exercícios 

 
1) Classifique em monômios, binômios e trinômios, os polinômios abaixo: 
a) 3abcd2 
b) 3a + bc - d2 
c) 3ab - cd2 

d) x3 +3xy + 2y3 

 

2) Indique o grau dos polinômios: 
a) xy3 + 8xy + x2y 
b) 2x4 + 3 
c) ab + 2b + a 
d) zk7 - 10z2k3w6 + 2x 
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HISTÓRIA - PROFESSORA KATIA CÁSSIA 
 
 
OBJETIVO: Situar conhecimentos históricos e localizá-los em uma multiplicidade 
de tempos. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Continuidade do trabalho dos conteúdos escolares 
pertinentes ao ano correspondente. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 
-Ler atentamente o texto sobre o conteúdo da semana; 
-Interpretação da mesma através da resposta das questões colocadas abaixo do 
mesmo. 
 

O Iluminismo nas Américas 
 Iluminismo nas Américas serviu para reforçar valores burgueses 

Apesar de buscar direitos iguais com a Independência, estados americanos 

excluíram escravos, índios e mulheres 

Depois da Revolução Francesa, o mundo nunca mais foi o mesmo. 

Só que ela não transformou apenas as estruturas políticas existentes na França, 

mas influenciou profundamente o pensamento social, político e cultural de toda a 

Europa ao questionar os valores feudais presentes no Antigo Regime. 

Os ideais do Iluminismo, fundamentais para que a Revolução ocorresse, 

propagavam o pensamento crítico, colocavam a razão e a coerência como as 

bases para a mudança de estrutura e defendiam os direitos naturais dos homens. 

No entanto, o Iluminismo chegou às Américas de forma reconfigurada. É claro que 

a busca pela liberdade, igualdade e fraternidade esteve presente no continente, 

mas não se deve pensar que os ideais iluministas americanos foram apenas uma 

cópia do pensamento estrangeiro. 
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No contexto social, os iluministas consideravam que todas as pessoas eram iguais. 

As diferenças, contudo, provinham dos talentos e capacidades de cada indivíduo. 

Esse ideário se tornaria fundamental para que as lutas por autonomia ocorressem 

nas Américas e colocassem em xeque as condições coloniais que predominava 

sobre o continente 

Para que a Revolução ocorresse de fato, na França, é importante entender que os 

europeus acataram os lemas iluministas através de uma ação burguesa que rompia 

com as características do regime feudal. Eles desejavam um mercado de livre 

concorrência e um Estado que colocasse toda a população sob as mesmas leis. 

Todavia, a tão sonhada igualdade não estaria totalmente presente nos novos 

governos, que decretaram medidas para bloquear a participação das camadas 

populares. 

Esse tipo de contraste estaria evidente na difusão dos ideais iluministas nas 

Américas. A experiência colonial no continente já denunciava a presença da 

exploração do trabalho e de elites já estruturadas. A contradição se mostraria 

quando os próprios membros dessas elites, ao perpassarem por mudanças que o 

capitalismo trazia, resolveram se apropriar dos símbolos de emancipação política. 

Assim, passam a defender a ideologia de liberdade, igualdade e fraternidade. O 

foco, no entanto, não era promover uma profunda transformação social em todas 

as estruturas de poder existentes nas Américas, mas reforçar o elo econômico com 

os países expoentes do capitalismo. 

A estrutura colonial ganha reforços no continente, pois há a elaboração de políticas 

econômicas que valorizavam a economia agroexportadora. 
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Quanto aos centros urbanos, esses seriam responsáveis por fornecer os produtos 

industrializados. Vemos, nesse caso, que o Iluminismo nas Américas contribui para 

sustentar os projetos de ordem burguesa. 

No outro extremo, os camponeses e trabalhadores precisavam de melhores 

condições de trabalho e os ex-escravos sofriam com a exclusão social. 

Em 1783, foi assinado um documento que seria o estopim para a criação do 

primeiro Estado fundamentado no imaginário iluminista. 

O Tratado de Paris, acordo de paz firmado entre o Reino Unido e os Estados 

Unidos da América, colocava um fim na Guerra da Independência dos Estados 

Unidos. 

Na prática, o pacto seria importante para que as 13 colônias inglesas na região 

fossem separadas. Era o nascimento dos Estados Unidos da América (EUA). 

As principais motivações alegadas pelos revolucionários americanos para 

promoverem a Independência foram estas: despesas militares geradas pelos 

ingleses em território americano; elevada carga fiscal (imposto sobre o papel, chá, 

vidro, selo e chumbo), o fato de não serem representados, realmente, no 

Parlamento inglês e algumas Leis “Intoleráveis”, como a redução da autonomia, a 

limitação em relação à expansão pelo Oeste e o fechamento do porto. 

Através da Declaração da Independência dos Estados Unidos da América, 

membros das treze colônias no continente assinaram o documento em que se 

estabelecia, unilateralmente, a independência perante a Inglaterra. A data era 4 de 

julho de 1776. 

Essa Declaração estabelecia a busca pela felicidade e o direito à liberdade. 

Para comprovar a contradição existente no iluminismo nas Américas, é preciso 

salientar que os valores acima não eram válidos, na prática, para toda a população. 
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Os líderes da independência não estavam interessados nos mais de meio milhão 

de pessoas que permaneciam sob intenso regime escravo. 

Para exemplificar a situação, é possível citar um grande abolicionista e 

antiescravista da época, Thomas Jefferson, que apesar de se posicionar com 

essas teorias, era um dos muitos proprietários de escravos na região. 

A escravidão africana no país só seria abolida com a Guerra de Secessão, entre os 

anos de 1861 e 1865. 

Os índios do continente norte-americano também ficaram de fora dos direitos de 

felicidade e liberdade previstos pela Declaração de Independência. 

Diversas tribos foram massacradas ou expulsas das terras onde viviam durante o 

período colonial e isso perdurou após a Independência. 

Outros grupos tiveram suas culturas totalmente devastadas. 

Além de todos esses agravantes, as mulheres norte-americanas também não 

possuíam os direitos civis iguais aos homens. 

Naquele período, predominava-se a consideração de que a mulher era um “ser 

frágil”. 

Como consequência, deveria estar subordinada ao poder masculino. 

É possível dizer que o iluminismo nas Américas garantiu cidadania apenas aos 

homens brancos e adultos que integrassem a burguesia comercial ou industrial. 

Ou então que fossem grandes donos de escravos e fazendas. 

  

*Tendo como base o texto acima, discorra em folhas à parte para posterior entrega 
sobre: 
  

  

1) O que aconteceu depois da revolução francesa? 
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2) Quais são os ideais do iluminismo? 
  

  

3) Como ocorreu a revolução na França? 
  

  

4) Qual era o principal foco? 
  

  

5) De quem a estrutura colonial ganhou reforços? 
  

  

6) O que ocorreu em 1783? 
  

  

7) Quais as motivações alegadas pelos americanos? 
  

  

 Bons estudos!! 
 

Fonte: resumoescolar.com.br 
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CIÊNCIAS – PROF. LAERCIO  

 

 

OBJETIVO: Correção de exercícios sobre o efeito do novo Coronavírus em pessoas 

idosas e portadoras de doenças crônicas. 

 

1) Quais são as pessoas que estão mais expostas a complicações e morte pelo novo 

Coronavírus? 

Resposta: A maioria dos infectados pelo Coronavírus, apresente quadros leves ou 
não apresenta sintomas (assintomáticos), mas existem pessoas estão mais 
expostas a complicações e morte, tais como: idosos, portadores de doenças 
cardiorrespiratórias ou crônicas como diabetes e pressão alta e indivíduos com 
baixa imunidade. 
 

2) O que contextualiza o pneumologista Elie Fiss, professor da Faculdade de Medicina do 

ABC? 

Resposta: “Ainda é cedo para traçarmos uma projeção geral, porque cada país 
tem reagido de um modo diferente ao vírus, mas fatores como idade e estação do 
ano parecem influenciar os desfechos. Tanto é que vemos perfis distintos entre os 
doentes na Coreia do Sul e na Itália”. 
 

3) Como o agente infeccioso invade o organismo? 

Resposta: O agente infeccioso (Coronavírus) invade o organismo, em geral, pelas 
vias aéreas superiores (boca e nariz) e, se há dificuldade nas defesas do 
organismo, consegue se multiplicar e migrar para os pulmões, provocando 
pneumonia. 

 

4) O que afirma o endocrinologista Carlos Eduardo Barra Couri, pesquisador da Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo? 

Resposta: “Quem tem a doença já tem uma imunidade mais baixa, com menor potencial 

de reconhecer e contra-atacar vírus e bactérias”, “Se o diabetes estiver descontrolado, 

então, o perigo é maior, uma vez que a glicose elevada no sangue prejudica a ação das 

células de defesa. ficam menos competentes”. 
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GEOGRAFIA - PROFESSORA DANIELE 

 

Objetivo da atividade: Conhecer um pouco mais sobre o vírus que está mudando a 

economia e demografia mundial. 

Contextualização: Como já foi feito em sala de aula vamos ler o texto e analisar as 

informações disponibilizadas, sugiro que sempre que possível pesquisem sobre o 

tema para aprofundamento da aula. 

Atividade: Aula 4 - Leia com atenção e responda as questões. 

 

O que é COVID-19 

A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta 

um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios 

graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria dos 

pacientes com COVID-19 (cerca de 80%) podem ser assintomáticos e cerca de 

20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar por apresentarem 

dificuldade respiratória e desses casos aproximadamente 5% podem necessitar de 

suporte para o tratamento de insuficiência respiratória (suporte ventilatório). 

O que é o coronavírus? 

Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo 

agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na 

China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19). 

Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No 

entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do 

perfil na microscopia, parecendo uma coroa. 

A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, 

sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais 
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comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha 

coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1. 

Quais são os sintomas 

Os sintomas da COVID-19 podem variar de um simples resfriado até uma 

pneumonia severa. Sendo os sintomas mais comuns: 

 Tosse 

 Febre  

 Coriza  

 Dor de garganta 

 Dificuldade para respirar 

Como é transmitido 

A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo 

por meio de:  

• Toque do aperto de mão; 

• Gotículas de saliva; 

• Espirro; 

• Tosse; 

• Catarro; 

• Objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, 

brinquedos, teclados de computador etc. 

Diagnóstico 

O diagnóstico da COVID-19 é realizado primeiramente pelo profissional de saúde 

que deve avaliar a presença de critérios clínicos: 

 Pessoa com quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou 

febre, que pode ou não estar presente na hora da consulta (podendo ser 

relatada ao profissional de saúde), acompanhada de tosse OU dor de 

garganta OU coriza OU dificuldade respiratória, o que é chamado de 

Síndrome Gripal. 
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 Pessoa com desconforto respiratório/dificuldade para respirar OU pressão 

persistente no tórax OU saturação de oxigênio menor do que 95% em ar 

ambiente OU coloração azulada dos lábios ou rosto, o que é chamado de 

Síndrome Respiratória Aguda Grave 

Caso o paciente apresente os sintomas, o profissional de saúde poderá solicitar 

exame laboratoriais: 

 De biologia molecular (RT-PCR em tempo real) que diagnostica tanto a 

COVID-19, a Influenza ou a presença de Vírus Sincicial Respiratório (VSR). 

 Imunológico (teste rápido) que detecta, ou não, a presença de anticorpos em 

amostras coletadas somente após o sétimo dia de início dos sintomas. 

O diagnóstico da COVID-19 também pode ser realizado a partir de critérios como: 

histórico de contato próximo ou domiciliar, nos últimos 7 dias antes do 

aparecimento dos sintomas, com caso confirmado laboratorialmente para COVID-

19 e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica, 

também observados pelo profissional durante a consulta. 

Como se proteger 

As recomendações de prevenção à COVID-19 são as seguintes: 

 Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, 

ou então higienize com álcool em gel 70%. 

 Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, e não 

com as mãos. 

 Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. 

 Ao tocar, lave sempre as mãos como já indicado. 

 Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa 

tossindo ou espirrando. 

 Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento amigável 

sem contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto. 

 Higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças. 
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 Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e 

copos. 

 Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. 

 Evite circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros, shoppings, 

shows, cinemas e igrejas. Se puder, fique em casa. 

 Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas, principalmente 

idosos e doentes crônicos, e fique em casa até melhorar. 

 Durma bem e tenha uma alimentação saudável. 

 Utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido em situações de 

saída de sua residência.  

 

Se eu ficar doente 

Caso você se sinta doente, com sintomas de gripe, evite contato físico com outras 

pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos e fique em casa por 14 dias. 

Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. 

Em caso de diagnóstico positivo para COVID-19, siga as seguintes 

recomendações: 

 Fique em isolamento domiciliar. 

 Utilize máscara o tempo todo. 

 Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção, cobrindo boca e nariz 

todo o tempo. 

 Depois de usar o banheiro, nunca deixe de lavar as mãos com água e sabão 

e sempre limpe vaso, pia e demais superfícies com álcool ou água sanitária 

para desinfecção do ambiente. 

 Separe toalhas de banho, garfos, facas, colheres, copos e outros objetos 

apenas para seu uso. 

 O lixo produzido precisa ser separado e descartado. 

 Sofás e cadeiras também não podem ser compartilhados e precisam ser 

limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70%. 
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 Mantenha a janela aberta para circulação de ar do ambiente usado para 

isolamento e a porta fechada, limpe a maçaneta frequentemente com álcool 

70% ou água sanitária. 

Caso o paciente não more sozinho, os demais moradores da devem dormir em 

outro cômodo, longe da pessoa infectada, seguindo também as seguintes 

recomendações: 

 Manter a distância mínima de 1 metro entre o paciente e os demais 

moradores. 

 Limpe os móveis da casa frequentemente com água sanitária ou álcool 70%. 

 Se uma pessoa da casa tiver diagnóstico positivo, todos os moradores ficam 

em isolamento por 14 dias também. 

 Caso outro familiar da casa também inicie os sintomas leves, ele deve 

reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como 

dificuldade para respirar, ele deve procurar orientação médica. 

Texto extraído do site do ministério da saúde: https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#o-que-e-covid 

 

 

Responda as questões abaixo: 

 

1) O que é COVID-10? 

2) O que é Corona vírus? 

3) Diariamente quais as medidas de proteção você está utilizando para 

se prevenir da COVID-19? 

4) Em caso de suspeita de uma pessoa estar com COVID-19 qual o 

prazo que esta pessoa deve ficar em isolamento?  

 

 

 

 

 

 

https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#o-que-e-covid
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ARTE – PROFESSORA ROSANGELA 

 

 

OBJETIVOS:  

(EF69AR05) Experimentar e analisar formas de expressão artística como dimensão e espaço. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

 

Figura 1: Paul Cézanne, Natureza-Morta com pote de gengibre, açucareiro e maçãs”. 1893-94. Kunsthaus, Zurique 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:  

1. Observe a pintura “Natureza-Morta” de Paul Cézanne, perceba os objetos e alimentos 

retratados.  

2. Monte uma composição com objetos que tenha em casa, frutas ou legumes, toalhas ou 

tecidos, vasos ou garrafas, não precisa ter todos objetos ou alimentos, faça com os que 

possua em sua casa. 

3. Agora realize o desenho ou pintura da sua composição. 

LINKS E ANEXOS: 

ARTE E ARTISTAS. Paul Cézanne. Natureza-Morta com pote de gengibre. Disponível em: 

<https://arteeartistas.com.br/naturezas-mortas-de-paul-cezanne/>, acesso em 29/04/2020 

https://arteeartistas.com.br/naturezas-mortas-de-paul-cezanne/
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INGLÊS - PROFESSORA ANA PAULA 

 

OBJETIVOS: 

• Reconhecer e identificar saudações na Língua Inglesa 

• Ampliar repertório/vocabulário  

• Aprofundamento   de conhecimentos na Língua Inglesa  

• Desenvolver   diálogo e sequência de   frases em inglês  

 

CONTEXTUALIZAÇÃO:  

 Revisar e recordar conceitos, vocabulários e    saudações na Língua Inglesa, 

já abordados em sala de aula 

ATIVIDADES:  

Copie e responda a atividade em seu caderno  

1 Leia atentamente o texto e as tabelas com os 

“Cumprimentos/Greetings”, “Saudações de chegada”, “Saudações durante uma 

conversa” e “Saudações de despedida” da   aula   anterior. 

2 Imagine   duas   pessoas   se   encontrando, por exemplo Mike e 

Jane, mas   se   quiser   escolha outros   nomes, fique   à   vontade 

 

 O   que   elas   diriam uma   a   outra ao   se encontrarem? 

 Quais   comprimentos usariam? 

 Seria   dia?   Tarde?  Noite?   Você    que   irá   escolher 

 Quais   outras   frases em   inglês poderiam   utilizar durante o   diálogo?  

 Quais   frases   usariam   para   se   despedir e encerrar   a conversa? 

 

Agora, escreva o diálogo entre   essas duas ou mais   pessoas, monte o   

diálogo do   seu   jeito, da   forma   como   achar   melhor 

 

Boas    Aprendizagens!!! 


