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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 
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Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 

Secretaria Municipal de Educação 

Subsecretaria de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

1- Complete a sua ficha com suas informações, desenhe o seu retrato e depois 

escreva um texto sobre você usando o modelo acima: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hello! My name 

is_________________________________________________________     

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 



 

2 – Esta lição deverá ser feita com auxílio de um dicionário ou google tradutor. 

Complete com o nome de cada pessoa descrita nas frases abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3-Coloque o nome da parte do corpo em inglês de acordo com o que se está 

pedindo: 

 

4.Atenção: Leia a frase, em seguida, responda as questões que a seguem corretamente: 

"Peter´s car is blue and Mary´s bicycle is green. John's dog is brown and Helen's cat is 

white." 

  

O que é azul?         ____________________   

O que é verde?      ____________________   

O que é marrom?  ____________________  

O que é branco?    ____________________  

 

5.Os números em inglês: twenty, forty, sixteen, eighteen, fourteen, são:  

Assinale a alternativa correta. 

  

a) 12, 40, 16, 18, 4 



b) 20, 14, 16, 18, 4 

c) 20, 40, 16, 18, 14 

d) 30, 40, 16, 18, 14 

 

 6. Observe as alternativas e  assinale aquela que apresenta apenas os dias da semana: 

a) Sunday, Tuesday, Thursday, May 

b) Monday, Wednesday, Holiday, Friday 

c) Sunday, Tuesday, January, Saturday 

d) Tuesday, Monday, Friday, Saturday 

 

7.Observe que as palavras a seguir estão embaralhadas, você terá que reorganizá-las, 

para obter um sentido completo. Assinale a alternativa em que a ordem das palavras está 

correta. 

  

  

 

a) I not am a farmer. 

b) A farmer I am not. 

c) I am not farmer a. 

d) I am not a farmer. 

 

8.Analise as alternativas e assinale aquela que melhor completa as frases abaixo: 

____________ many students in my school. 

____________a brown cat on the 

table.                                                                                        

____________ a student in the classroom.                                                        

____________ 7 days in a week.                                                 

 a) There is/There is/There are/There are 

b) There are/There is/There is/ There are 

c) There are/There are/There is/There is 

d) There are/There are/There is/There are 

 

9. Observe as palavras abaixo, em seguida, relacione- as em relação ao significado. 

Após marque um x na alternativa que apresenta a sequência correta. 

a. apple              (    ) pai 

b. century           (    ) dois 

c. black              (    ) século 

d. father             (    ) preto 

e. two                 (    ) maçã 

  

A sequência que melhor responde ao exercício acima é: 

  

a) D - A - B - C - E 

b) D - E - B - C - A 

c) E - A - C -  B - D 

d) D - E - C - B - A 

  

 

10. Analise os vocábulos abaixo e relacione-os aos seus sentidos opostos. 

work / close / cry / sleep: 

  

a) get up/work/rest/open 

b) sleep/get up/rest/cry 

c) sorry/work/write/arrive 

I / not / a farmer. / am 



d) rest / open / smile / get up 

  

  

11.Assinale a alternativa que melhor completa as frases a seguir: 

I live with ________ family. 

Jane always studies ________ lesson. 

We love ________ parents. 

John lives with _________ friends. 

  

a) my/her/his/our 

b) my/her/our/his 

c) my/his/our/her 

d) my/our/her/his 

  

12- Encontre as profissões abaixo neste caça palavras: 
 

 



 

13 – Agora, descubra as profissões no caça palavras e coloque os nomes de acordo com 

as imagens das profissões: 

 

Professorasimoneleite.blogspot.com 

 



O que é o verbo to be? 

Antes de tudo, assim como falamos ali em cima, você precisa saber que o to be significa 

“ser” e “estar”, e tem três variações, de acordo com o pronome usado. Você se lembra 

dos pronomes, certo? 

I - eu 

You – você 

He - ele 

She - ela 

It – ele, ela (para coisas e animais) 

We - nós 

You – vocês 

They – eles, elas 

Verbo to be no presente 

Em inglês, teremos am, is e are para indicar o to be nesses pronomes. Mas como 

sabemos como usar cada um? Para começar, o mais fácil: am somente será 

utilizadoacompanhando a primeira pessoa do singular, ou seja, “eu”. 

I am – eu sou/estou 

O termo is vai depois das três pessoas do singular, ou seja, “ele”, “ela” e “ele e ela (para 

coisas e animais)”. 

He is – ele é/está 

She is – ela é/está 

It is – ele é/está, ela é/está (para coisas e animais) 

Já are estará junto da segunda pessoa do singular “tu” ou “você”, e da primeira, segunda 

e terceira pessoas do plural, “nós”, “vós” e “eles, elas”. 

You are – tu (você) é/está 

We are – nós somos/estamos 

You are – vocês são/estão 

They are – eles, elas são/estão 

Agora que você já sabe como usar o to be com cada pronome, vamos aprender a 

construir frase com ele! Veja alguns exemplos de como é fácil: 

I am happy to be home. – Eu estou feliz de estar em casa. 

She is a smart girl. – Ela é uma garota esperta. 

http://www.yazigi.com.br/noticias/ingles/guia-completo-dos-pronomes-em-ingles


 

We are from France. – Nós somos da França. 

They are upset with her. – Eles estão chateados com ela. 

www.yazigi.com.br 

14.Complete as frases com o verbo To Be correto: 

a)I _____________a teacher 

b)You ___________my best friend. 

c)He _____________ a doctor 

d)She ____________ my mother 

e)It _______________ rainning 

f)We _____________ brothers 

g)You ______________ sisters 

h)They ____________ my parents 

www.brainly.com.br 

 Coloque as palavras abaixo em ordem, de modo que se formem frases com o verbo to 

be. 

15) am  / I /  twelve years old.  

 

16)   in the garden / are /they.  

 

17) It  /  six o'clock./ is  

 

18) You  /  a dentist / are.  

 

19)  am / I  / in the station.  

 

20) It  /  very hot / is .  

 

21) My sister / is/ at work. 

  

22)  Am /  hungry / I.  

 

24) Are /  students / we.  

http://www.yazigi.com.br/
http://www.brainly.com.br/


25) The book  / is /  about tigers.  

www.englishact.com.br 

26. Complete este texto com o verbo to be no presente. Lembrem se de que na forma 

negativa do verbo to be, devemos colocar NOT após o verbo. 

 

The Prince and the Pauper _______ a very good book. I ______ 11 years old and I (not) 

_________very interested in history but I really like this book. Mark Twain _______ a 

great writer. It  (not) ________ a true story but the characters _______ very realistic. 

The story (not) ________ difficult. It _______ easy to understand and enjoy the book. 

Tom _____ a simple English boy. His family are poor and they ________ always 

hungry. Edward (not) ________  poor because he _______ a prince. The boys 

________ very different but at the end of the book they ______ friends. There are many 

films of the book too but they (not) _______ very good - the book is the best! 

www.englishact.com.br 

 

27.Traduza o diálogo abaixo: 

A terrible headache 

-Good morning, Mary. 

- Good morning, Joseph. 

-Are you well today? 

-No, I am not well. I am sick. 

-What is the matter? 

-A terrible headache! 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

www.acesssaber.com.br 

28- Responda as perguntas indicando a letra da resposta correta.  

 

1. Who’s he?(     )                                                                                  a. No, I’m not. 

2. When’s your birthday? (     )                                                    b. Her name’s Carla. 

3. How old is she?(     )                                                                        c. No, he’s not. 

4. Where are they from?(     )                                                               d. Yes, they are. 

5. Are you 13?(     )                                                                  e. Hector. He’s a friend. 

6. What’s her name? (     )                                                                           f. She’s 14. 

7. Is he in your class?(     )                                                    g. They’re from Argentina. 

8. Are they nice?(     )                                                                                  It’s in June. 

 

http://www.englishact.com.br/
http://www.acesssaber.com.br/


 

29- Leia sobre os amigos de Lisa. 

 

Hi. My name is Lisa. I have three good friends. Angela is my best friend at school. 

Angela is very smart. She’s good at math, science, and history. Angela can also draw 

very well. Angela’s not good at sports, but she can dance. Carla is also a friend from 

school. Carla is from Mexico, and she’s very friendly. Carla is athletic. She’s good at 

swimming, tennis,and basketball. Carla has a rabbit. Its name is Pong. It’s very cute. 

Ashley is a friend from my neighborhood. She’s a student at a different school. She’s a 

music fan. She can play the guitar, and she has a lot of music CDs. Her favorite singer is 

Christina Aguilera. 

 

30- Leia as afirmativas sobre o texto acima  e coloque V para verdadeiro e F para 

falso. 

 

1. Angela is good at a lot of subjects. (     ) 

 

2. Angela is very artistic.(     ) 

 

3. Carla has a pet.(     ) 

 

4. Ashley is Lisa’s best friend at school.(     ) 

 

 

GOOD LUCK ! 

 

 


