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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 
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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! 

Inglês  
 

 

Text 1: Read the text and answer the questions 

 

Hi, I AM Mike. I AM 22 and I’m a teacher. I’m in my brother’s house. My brother’s 

name is John. John is from New York and he is 27. He is a student. I’ve been studying 

with my brother for 6 months. We are studying together three subjects: Math, Science 

and Portuguese, but I’m not from New York. I am from Canada. Tomorrow I’m going 

home. I loved New York, but I prefer the cities in my country. I can’t wait to be back 

home. 

 

                     

Question 1: Where is mike from? 

De onde é Mike? 

 

a) Mike  is a teacher. 

b) Mike is from Canada 

c) Mike is from Japan 

d) Mike is 27 years old. 

 

Question 2: How old is mike? 

Que idade tem Mike? 

 

a) Mike is from New York. 

b) Mike is a student 

c) Mike is 22 

d) Mike is 27 

 

Question 3: What are they doing In New York? 

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 



O que eles estão fazendo em Nova York? 

 

a) They are studying 

b) They are playing 

c) They are 22 and 27 

d) They are fine 

 

Question 4: “John is from New York”.   Substituting “John” for a subject pronoun: 

John é de Nova York. Substituindo John por um pronome pessoal, o correto é: 

 

a) she                                         c) he 

b) we                                         d) it 

 

Question 5:Number the columns  

](numere as colunas): 

 

(1)  How old are you?      

(2) Where are you from  

(3)) What’s up? 

(4) ) How much is this? 

 (5) What do you do? 

 (6) What are you doing? 

  (      ) I’m a doctor. 

  (      ) I’m 23 

  (      ) I’m studying English 

  (      ) I’m fine 

  (      ) I’m from Brazil 

  (      ) It’s 25 dollars. 

 

 

Question 6: “John is from New York”.   Substituting “John” for a subject pronoun: 

John é de Nova York. Substituindo John por um pronome pessoal, o correto é: 

 

a) she                                         c) he 

b) we                                         d) it 

Traduza as frases para português e responda. 

Question 7: Who are you helping right now? 

R:  

Question 8: What is your favorite movie? 

R:  

Question 9: Whose pen is this? 

R:  

Question 10:  Which city do you prefer? New York or London? 



R:. 

Question 11:  What time is it? 

 

Question12: Ajude o nadador a chegar à praia. Neste jogo, você vai ler as perguntas e 

responder para que ele consiga chegar lá. 

 

www.tes.com/lesson 

 

Text 2: 

Who Is Neymar? 

When Did Neymar First Start Playing Soccer? 

Neymar da Silva Santos Jr. was born on February 

5, 1992, in Mogi das Cruzes, São Paulo, Brazil. 

http://www.tes.com/lesson


The son of a former professional soccer player, Neymar followed in his father's 

footsteps by playing street games and futsal, an indoor version of the game. He joined 

the Portuguesa Santista youth club in 1999, and within a few years was one of the most 

highly regarded young talents in the country [… ] 

https://www.biography.com/people/neymar-21333405-  

 

Questão 13:. O título do texto, traduzido seria: 

A)Quem é Neymar?    

B)O que é Neymar? 

C)Como é Neymar?    

D)Como está Neymar? 

 

Questão 14: Na oração:” When Did Neymar First Start Playing Soccer?...”, a palavra 

grifada significa: 

A)Quando        

B)Como       

C)Quem        

D)Onde 

 

Questão 15 De acordo com o texto: 

I.Neymar nasceu em 05 de fevereiro de 1992. 

II.Ele é filho de um ex técnico de futebol. 

III.No trecho: Neymar followed in his father's footsteps…” as palavras grifadas 

correspondem respectivamente a: passos de seu pai. 

IV.Neymar ingressou no clube de jovens Portuguesa Santista em 2000. 

 

Está correto o que se afirma em: 

A)I e II     

B)I e III    

C)apenas em III   

D)apenas em IV 

www.acessaber.com.br 

GOOD LUCK !!!! 

 

http://www.acessaber.com.br/

