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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! 

Tente encontrar as informações pedidas no texto. Let’s go! 

Marlon Brando 

Hello! My name is Marlon Brando. I am ten years old, live in an apartment with my 

parents and my two brothers, Peter and Carol, which is located in São Paulo, a city in 

which I live since my birth. 

My favorite hobby is playing football with my friends on the village in which I live. 

Working as a firefighter, it is a great recognition save lives. 

 

Questão 1: Qual é o nome do personagem da história? 

_______________________________________________________ 

Questão 2: Quantos anos esse personagem tem? 

_______________________________________________________ 

Questão 3: Quantos irmãos (brothers) ele tem? 

(   ) one 

(   ) two 

(   ) four 

(   ) five 

 

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 



Questão 4: Qual é o esporte favorito do personagem do texto? 

_________________________________________________________ 

Questão 5: Desenhe os emotivos na frente de cada fruta abaixo em resposta as 

perguntas que seguem. 

 

Questão 6: Relacione as colunas com as letras correspondents. 

 

           Countries                                                           Nationalities 

A.United States   G.Australia                            (   )Japanese         (   )French  

B.Spain               H.Canada                               (   )German           (   )Indian  

C.Brazil               I.France                                 (   )Portuguese       (   )Canadian  

D.Jamaica           J.Germany                             (   )American         (   )Spanish  

E.Japan               K.India                                   (   )Australian         (   )Jamaican  

F.Portugal            L.South Africa                      (   )South African    (   )Brazilian  

 

 

 

Questão 7: Desenhe os emotivos na frente de cada fruta abaixo em resposta as 

perguntas que seguem. 

 

 

  

 

 

 

 

Do you like watermelon? 

 

 

 

 

 

gosto 

Não gosto 



a) Do you like apples? 

 

 

 

 

 

 

b) Do you like strawberries? 

 

  

 

 

Questão 8: Faça a leitura da receita abaixo com a ajuda do seu professor, em seguida, 

escreva em português os ingredientes. 

Fruit Salad 

Ingredients: 

Orange               Condensed milk 

Banana               Soda 

Apple                 

Papaya               

Pineapple             

Strawberries         

Cherries               

Grapes                 

Pear                     

Referências: https://acessaber.com.br/ 

 

 

Text: Talking to the class 

 

Teacher:Good morning, class! 

 

Class:Good morning! 

 

Teacher:My name’s Mary Smith. I’m your English Teacher. 

 

Class:Hello, Miss Smith! 

 

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

 

Girl:Present! 

 

Teacher:What’s your name, number one? 

 

https://acessaber.com.br/


Girl:My name is Agnes. 

 

Teacher:Number two? 

 

Boy:Present! 

 

Teacher:What’s your name, number two? 

 

Boy:My name is Alfred. I’m All! 

 

Teacher:Thank you, All! 

Responda: 

Questão 9:  Que expressão a professora usa para cumprimentar os alunos? 

 

R: ________________________________________________________  

Questão 10: Em que período do dia a aula está acontecendo? 

 

R: ________________________________________________________  

Questão 11:  Com que frase, em inglês, a professora diz o seu nome? 

 

R: ________________________________________________________  

Questão 12:  Como a professora pergunta o nome do primeiro aluno, em inglês? 

 

R: ________________________________________________________  

Questão 13:  Com que expressão a professora agradece a Daniel? 

R: ________________________________________________________ 
 

Questão 14: Como a professora pergunta o nome do segundo aluno, em inglês? 

________________________________________________________________ 

Questão 15: Qual o nome do segundo aluno? 

________________________________________________________________ 

GOOD LUCK !!!!! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


