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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!~ 

 

IMPERATIVE FORM 

 

 

Usamos a forma imperativa para dar ORDENS, PEDIDOS e SUGESTÕES. 

Para fazermos uma Ordem na forma afirmativa, usamos somente o verbo. 

Exemplo: 

To wash the dishes    =    Wash the dishes! (Lave os pratos!)   

        

 

 Para fazermos a forma negativa usamos DON'T antes do verbo. 

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 



Exemplo: 

To cry   =   Don’t cry! (Não chore!)   

 

 

Copie as atividades e responda em seu caderno: 

 

Questão 1:  Indique o início de cada frase no modo imperativo. Esta atividade requer 

a tradução das frases, portando use o google ou um dicionário para ajuda-los. 

 

1. Answer…                      (        ) late! The movie starts at 6:00 pm. 

2. Don’t be…                    (        ) the radio. 

3. Let’s go…                      (        ) to them and tell them what you think. 

4. Please turn off             (        ) the questions in complete sentences! 

5. Write…                         (        ) loudly in the library! People are studying there. 

6. Turn left…                    (        ) to the beach early tomorrow. 

7. Don’t talk…                   (        ) at the next corner and then go straight on! 

 

 

 

Verb to be ( passado) 
Forma afirmativa 

 

Affirmative Examples 

I was I was late. 

Eu estava atrasado. 

You were You were at my party. 

Você estava na minha festa. 

He was He was a student. 

Ele era um aluno. 

She was She was at school. 

Ela estava na escola. 

It was It was a different day. 

Foi um dia diferente. 

We were We were married. 

Nós éramos casados. 

You were You were my friends. 

Vocês eram meus amigos. 

They were They were my neighbours. 

Eles eram meus vizinhos. 

 

 

 

 

 



 

Verb to be (  Passado) 

Forma negativa 

 

Na sua forma negativa, o verbo to be pode ser contraído com o not. . Observe a tabela 

a seguir: 

Negative Examples 

I was not = wasn’t I wasn’t late. 

Eu não estava atrasado. 

You were not = weren’t You weren’t at my party. 

Você não estava na minha festa. 

He was not = wasn’t He wasn’t a student. 

Ele não era um aluno. 

She was not = wasn’t She wasn’t at school. 

Ela não estava na escola. 

It was not = wasn’t It wasn’t a different day. 

Não foi um dia diferente. 

We were not = weren’t We weren’t married. 

Nós não éramos casados. 

You were not = weren’t You weren’t my friends. 

Vocês não eram meus amigos. 

They were not = weren’t They weren’t my neighbours. 

Eles não eram meus vizinhos. 

 

 

Verb to be  (Passado) 

Forma interrogative 

 

 

Para fazer uma pergunta com o verbo to be no passado, precisamos inverter a ordem 

da frase afirmativa, ou seja, o verbo vem antes do sujeito. Observe a seguinte tabela: 

 

Interrogative Examples 

Was I? Was I late? 

Eu estava atrasado? 

Were you? Were you at my party? 

Você estava na minha festa? 

Was he? Was he a student? 

Ele era um aluno? 

Was she? Was she at school? 

Ela estava na escola? 

Was it? Was it a different day? 

Foi um dia diferente? 

Were we? Were we married? 

Nós éramos casados? 



Were you? Were you my friends? 

Vocês eram meus amigos? 

Were they? Were they my neighbours? 

Eles eram meus vizinhos? 

 

 

 

 

Questão 2:  

 

Complete as sentenças com was/were, na forma afirmativa ou negativa. 

 

1. We _____________ sad with the trip. 

2. Sarah _____________ at home yesterday. She even cooked lunch. 

3. Pedro didn’t go to work because he _____________ sick. 

4. She _____________ at school yesterday. Her parents took her to visit the zoo. 

5. I _____________ happy because they didn’t come to my party. 

 

 

Questão 3 
Escreva perguntas com was/were e as palavras a seguir: 

1. You/at school? 

2. Why/he/late/yesterday? 

3. The shoes/very expensive? 

4. They/in Paris/ last vacations? 

 

 

 
 

Text 2 :Florida, the Sunshine State 

 

      Florida is a southeastern  American state. The state capital is Tallahassee, in the 

northwest of the state. Jacksonville, Orlando, Tampa and Miami are important cities of 

Florida.  

    Miami is in the southeast part of the state. The name Miami is derived from an Indian 

word for “ Big Water”. 

The principal attraction in Miami is the long and beautiful beach.   

 



*Agora, responda as questões: 

  

Questão 4: Is Miami the capital of Florida?  

Miami é a capital da Flórida? 

 

__________________________________________________________    

 

Questão 5: What’s the principal tourist attraction in Miami? 

Qual é a principal atração turística da Flórida? 

 

__________________________________________________________   

 

Questão 6: What is “Miami” in an Indian Language? 

O que é “Miami” numa lingua Indiana? 

__________________________________________________________ 

 

 

Questão 7: What’s the nickname of Florida? 

Qual o apelido da Flórida? 

 

__________________________________________________________  

 

 

Text 3: - Leia o Texto e responda as questões abaixo:. 

Disney World is a very famous park around the 

world. Located in Orlando, Disney has more than 

four different theme parks, Magic  Kingdom;  Sea 

world; Buschgarden; Animal kingdom and much 

more. Going to Disney World is a good suggestion 

for your vacations; there you can enjoy yourself a 

lot.  

There are many famous cartoons like Donald duck, 

The Lion King, Mickey Mouse, and any more that is produced by Disney. There are a 

lot of children around the world that love Disney cartoons. 

How about going to Walt Disney world in your next vacation? 

Questão 8: Where is located the Walt Disney world? 

Onde  a Disney está localizada? 

______________________________________________________________________ 

 

Questão 9: Write three famous Disney cartoon’s names in the text. 



 

Escreva o nome de três famosos desenhos citados no texto. 

 

______________________________________________________________________ 

 

Questão 10: What´s the names of the different Disney parks in the text? 

_____________________________________________________________________ 

 

Questão 11: Qual o  nome dos três diferentes parques da Disney citados no texto? 

 

______________________________________________________________________ 

 

Questão 12: Complete com (V) para verdadeiro e (F) para falso  

(          ) Disney World is a very famous theme park. 

(          ) King Lion is an amazing Disney production.  

(          ) Vacation at the Disney park is so boring. 

(          ) Children don’t like Disney cartoon. 

 

Questão 13: Faça frases no modo Imperativo a partir das figuras abaixo: 

 

 

             dance                              Read                            Swim                                run 

 

a) ____________________________________________________________________ 

b) ____________________________________________________________________ 

c) ____________________________________________________________________ 

d) ____________________________________________________________________ 

 



 

Questão 14: Complete as frases com os verbos abaixo: 

                   Buy= comprar      sit = sentar        talk= falar 

                  Come = vir           sleep= dormir    turn = virar 

                            Drink = beber     smile = sorrir 

 

Questão 15: Encontre os verbos indicados. 

 

 

GOOD LUCK !!!! 


