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Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 

Secretaria Municipal de Educação 

Subsecretaria de Educação 

 

Palavra do Secretário de Educação 

Olá, Sr(a)s Pais e/ou Responsáveis! 

A prefeitura da Cidade de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de 

Educação, disponibiliza o material para o acompanhamento da aprendizagem à 

distância, que será realizado em parceria entre o município e a família, como aponta 

nossa Constituiçao Federal de 1988, artigo 205: “A educação, direito de todos 

e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho". 

Precisamos também entender o desafio de construir em tão pouco tempo a 

educação  à distância. Já utilizamos no nosso dia a dia a comunicação virtual, por meio 

de tecnologias diversificadas, e pretendemos usar esse mesmo material para levar a 

informação necessária para auxiliar à aprendizagem dos nossos alunos. Para que essa 

ação dê certo, contamos com sua colaboração e parceria. Ainda estamos em construção 

desse processo, sua observação (críticas e sugestões) nos farão melhorar. Porém, seu 

empenho em organizar esse tempo para a realização das atividades apresentadas é o que 

garantirá o   sucesso para cada um de nossos alunos!             

O material poderá ser usado online ou baixado e impresso para ser respondido. 

Seguindo o passo a passo, conseguiremos realizar as atividades! 

Conversem com seus amigos de sala de aula pelo whatApp sobre como combater o 

coronavírus, tirando as dúvidas daqueles que por ventura ainda não souberem se 

prevenir. 

Pesquisem em sites oficiais para que não haja dúvida quanto à prevenção, evitando 

assim as fakenews que trazem somente o Pânico e transtornos à sociedade. É 

recomendado também que nos seus status sejam colocados avisos de forma de 

prevenção da doença para que os familiares e amigos sejam constantemente lembrados 

quanto ao controle do vírus. 

Devemos lembrar que vocês jovens são também responsáveis pela sociedade e que cada 

um deve fazer a sua parte no que cabe esclarecer as pessoas ao redor. 

 

Vocês podem falar conosco pelos contatos da sua escola! 

 

Juntos somos mais fortes e conseguiremos enfrentar esse tempo até retornamos à sala de 

aula! 

Bruno Correia 

Secretário Municipal de Educação 

                                                  Dr. João Ferreira Neto 

Prefeito 



 

 

 

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 

Secretaria Municipal de Educação 

Subsecretaria de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

Olá, querido (a) aluno(a), estudar é importante, mas cuidar da nossa saúde também. 

Antes de estudar lembre-se de lavar bem as mãos, utilizar álcool em gel quando 

necessário, evitem lugares com aglomeração de pessoas. Fiquem em casa!  Abraços e 

bons estudos! 

1.Observe a imagem, em   seguida, escreva o nome do esporte representado por ela em 

inglês. 

CYCLING- TENNIS- SKATEBOARDING – BEACH VOLLEYBALL – BOXING – 

MOTORBIKE SPORTS 

 

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 



2.Pinte a imagem abaixo com as cores  correspondentes: 

Lista de cores em inglês: 

 

 Blue = azul 

 Red = vermelho 

 Black = preto 

 White = branco 

 Red = vermelho 

 Yellow = amarelo 

 Green = verde 

 Brown = marrom ou castanho 

 Gray = cinza 

 Purple= roxo 

 Pink = rosa 

 Orange = laranja 

 

 

PLURAL DOS SUBSTANTIVOS: 

Assim como no português, a maior parte das palavras que são passadas para o plural 

em inglês recebe um “s” no final. Veja alguns exemplos: 

Car – cars 

Carro – carros 

House – houses 

Casa – casas 

Cat – cats 

Gato – gatos 

Notebook – notebooks 

Caderno – cadernos 

Biscuit – biscuits 

Biscoito – biscoitos 

Magazine – magazines 



Revista – revistas 

Porém, existem algumas palavras que já têm o som chiado que ficariam bem estranhas 

se acrescentássemos somente o “s” no final. Por isso, para as palavras que terminam 

em -s, -ss, -sh, -x e -z, devemos colocar –es no final. Em algumas palavras que 

terminam com –o ou –ch, também usamos essa regra. Por exemplo: 

Bus – buses 

Ônibus – ônibus 

Class – classes 

Aula – aulas 

Brush – brushes 

Escova – escova 

Box – boxes 

Caixa – caixas 

Buzz – buzzes 

Zumbido – zumbido

Tomato – tomatoes 

Tomate – tomates

Church – churches 

Igreja – igrejas

 

Outra exceção é sobre palavras que terminam em –y, mas trazem uma consoante antes. 

Veja como elas devem ficar no plural: 

Body – bodies 

Corpo – corpos 

Candy – candies 

Doce – doces

City – cities 

Cidade – cidades 

Country – countries 

País – países

Family – families 

Família – famílias

Property – properties 

Propriedade – propriedades 



Algumas palavras que são terminadas em –f ou –fe também sofrem alterações que 

modificam um pouco a estrutura da palavra. Veja: 

Knife – knives    Faca – facas

Leaf – leaves Folha de árvore – folhas de árvore

Life – lives   Vida – vidas 

Shelf – shelves   Prateleira – prateleiras 

Wife – wives   Esposa – esposas 

 

Existem também algumas palavras que não seguem nenhuma dessas regras e são 

palavras totalmente diferentes quando passadas para o plural. Você já deve ter 

percebido algumas delas na sua aula de inglês. Para essas palavras, é importante que 

você pratique seu reading e consiga memorizá-las para melhorar seu vocabulário. Veja 

alguns exemplos: 

Child – children  Criança – crianças

Foot – feet 

Pé – pés    Pé – pés 

Man – men  Homem – homens

Mouse – mice   Rato – ratos 

Person – people  Pessoa – pessoas

Tooth – teeth   Dente – dentes

Woman – women   Mulher – mulheres 

 

5- Dê o singular, plural, masculino e feminino em inglês, de acordo com o 

solicitado . 

 

 
 

https://www.wizard.com.br/blog/aprender-ingles/6-best-sellers-para-voce-praticar-o-ingles/


Read:(Leia) 

 

Singer Robyn Rihanna Fenty was born on February 20, 

1988, in St. Michael Parish on the Caribbean island of 

Barbados. She is the eldest of three children born to 

Monica Fenty, an accountant, and Ronald Fenty, a 

warehouse supervisor. 

http://www.biography.com/people/rihanna-201257 

6.Rihanna is an: (Rihanna é uma) 

a)Doctor 

b)Teacher 

c)Singer 

D)Engineer 

 

7.A fonte de onde foi extraído o texto é: 

a)Site 

b)Magazine 

c)TV 

d)Book 

 

Look:(Olhe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.The class happens: (A aula acontece.) 

a)At the zoo 

b)At school 



c)In the hospital 

d)On the street 

 

9.Peter bought the products  of second column, so he will pay: 

 

(Peter comprou os produtos da segunda coluna, 

então ele pagará:) 

a)$ 77,99 

b) $76,98 

c) $ 87,90 

d) $ 76,99 

 

Read:(Leia) 

Peter´s Family 

Hi, my name is Peter. I am twelve years old. I´m 

from in Albany city. This is a photo of my family. 

This is my father. His name is Paul. My mother´s 

name is Catherine. This is my sister. Her name is 

Sandra. Her nickname is San. The young boy is my 

brother. His name is Daniel.  

 

 

 

10.Peter is: (Peter tem) 

a) Twelve years old. 

b) Thirteen years old 

c)Fourteen years old. 

d)Sixteen years old. 

11.In this family there are ________people: ( Nesta família há ___ pessoas.) 

a)Five  

b)Six 

c)Seven 

d)Eight 



 

12.Relacione as colunas:  

A.Father                    (   )Daniel 

B.Mother                   (   )Sandra 

C.Sister                     (   )Caterine 

D.Brother                  (   )Paul 

 

Look:(Olhe) 

 

 

 

 

 

13- The colors of the United States are: (As cores da bandeira dos Estados Unidos são: 

a)blue, white and red 

b)blue, black and green 

c)white, blue and pink 

d)white, blue and purple. 

 

14.The stars are: ( As estrelas são:) 

a)blue 

b black  

c)white 

d)purple 

15. The color of Brazil’s flag is: (As cores da bandeira do Brasil são): 

a-) yellow, red, blue and black 

b-) green, yellow, blue and white 

c-) pink, green, gray and red 

d-) purple, red, green and blue 



16. The color of the sky is: (A cor do céu  é) 

a-) red 

b-) green, 

c-) blue 

d-) pink 

 

Read and complete. 

I´m Rocco Neroni. I´m 16 years old and I´m from  

Italy. My favorite school subjects are Math and  

Computing. After school I like to ride a bike or play  

Volleyball with my friends. I have three best  

friends. They´re Tulio, Lamberto and Salvatore. We  

play Volleyball on Fridays. 

 

17) Favorite subjects (matérias favoritas): ____________________________________ 

 

18) Best friends (melhores amigos): _________________________________________ 

 

19) Hobbies (lazer): ________________________________________________ 

 

20) Nationality (nacionalidade): ____________________________________________ 

 

Text: Talking to the class – Leia o Texto abaixo e faça a interpretação. 

 

Teacher:Good morning, class! 

 

Class:Good morning! 

 

Teacher:My name’s Renata Costa. I’m your English Teacher. 

 



Class:Hello, Miss Costa! 

 

Teacher: Let’s call the roll… Number one? 

 

Girl:Present! 

 

Teacher:What’s your name, number one? 

 

Girl:My name is Amanda. 

 

Teacher:Number two? 

 

Boy:Present! 

 

Teacher:What’s your name, number two? 

 

Boy:My name is Daniel. I’m Dan! 

 

Teacher:Thank you, Dan! 

 

 

21) Que expressão a professora usa para cumprimentar os alunos? 

 

R: ________________________________________________________  

22) Em que período do dia a aula está acontecendo? 

 

R: ________________________________________________________  

23) Com que frase, em inglês, a professora diz o seu nome? 

 

R: ________________________________________________________  

24) Como a professora pergunta o nome do primeiro aluno, em inglês? 

 

R: ________________________________________________________  

25) Com que expressão a professora agradece a Daniel? 

 

R: ________________________________________________________ 
 



26. Observe com atenção o caça-palavras, em seguida, localize os nomes 

das cores abaixo, após pinte-as com a cor correspondente. 

 

Leia o texto abaixo e responda as questões:  

Sandra is very beautiful, young, and successful. She’s a famous actress. She’s also very rich. 

Her house near the beach is big and beautiful, and her car is very expensive. Her fans love her. 

But is she happy? 

Sandra says, “yeah, I’m young, rich, beautiful, and famous. People think rich people are happy. 

That’s not always true!“ 

Sandra’s brother, Mike, is her manager. He says, “Sandra is only 18. She enjoys acting and 

entertaining people. But she’s not happy. She doesn’t like being famous.“ 

“It’s true,” Sandra says. “I’m never alone. Reporters are everywhere. Wherever I go, they’re 

there. They’re outside my house all the time! That’s so annoying!“. 

 

27-) Que idade tem Sandra? _______________________________________________ 

28-) Qual a profissão dela? ________________________________________________ 

29-) Sandra é rica ou pobre? _______________________________________________ 

30-) Sandra tem um irmão ou uma irmã?_____________________________________ 

GOOD LUCK !!! 



 

 

 

 

 

 

 


