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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!~ 

Text 1  

Questão 1: Leia o diálogo e escreva (V) para 

verdadeiro e (F) para falso para as afirmativas 

abaixo: 

Maggie: Hello. 

Pat: Maggie? 

Maggie: Who is this?  

Pat: Pat. 

Maggie: Where are you? 

Pat: I’m on a farm in Minas Gerais. 

Maggie: How nice! 

Pat: All my family is here: my aunts, uncles, cousins... 

Maggie: Are there any animals on the farm? 

  Pat: Yes. There are horses, donkeys, rabbits, cats and dogs. 

Maggie: Is there an orchard
1
 too? 

Pat: Of course. There are orange, apples, pear and peache trees in it. 

Maggie: Cool! Have a good time! 

Pat: Thank you. Bye! 

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 



Maggie: Bye! 

 

a) Maggie is in Minas Gerais. (             ) 

b) There are horses, donkeys, rabbits, cats and dogs on the farm. (            ) 

c) There isn’t an orchard on the farm. (             ) 

d) There aren’t pineapples on the farm.  (             ) 

e) There are oranges, apples, pears and peaches in the orchard. (            ) 

Questão 2: Faça as palavras cruzadas, na vertical e horizontal, conforme pedido: 

Across  

Grape (uva) 

Strawberry (morango) 

Lemon (limão) 

Mango (manga) 

Pineapple (abacaxi) 

Banana (banana) 

Down  

Watermelon (melância) 

Pear (pera) 

Orange (laranja) 

Peach (pêssego) 
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Texto 2: 

 

 

Mr. Cruise was born in York, England, in 1942. He was in South Africa from 1945 to 

1950 and was in the United States in 1969. He was in Germany in 1989, and after the 

Indian Ocean tsunami in 2004 Mr. Cruise was in Indonesia for months with the rescue 

team. He also was in Mexico in the World Cup in 1970. Tattoo boy is his grandson and 

loves to hear his stories. Tattoo boy asks his grandfather: What about the 1992 Olympic 

Games in Barcelona? Were you there? Mr. Cruise answers to him: No, I wasn’t. You 

were born in 1992, and I was there with you! Oh! Grandpa, you’re incredible! – talked 

Tattoo boy. 

 

 Questão 3: Onde Mr. Cruise nasceu?  

a) (   )Na Inglaterra     b) (   ) No Brasil     c) (   )Na Alemanha     d) (   ) Na Indonésia 

 

Questão 4: Quando ele nasceu? 



a) (   ) Em 1942     b) (   ) Em 1945     c) (   ) Em 2004     d) (   ) Em 1992  

 

Questão 5:  Onde ele estava entre 1945 e 1950? 

a) (   ) Na Indonésia   b) (   ) Na África     c) (   ) No Brasil     d) (   )No México  

 

Questão 6: O que aconteceu em 2004?  

a) (   ) Um vendaval  b) (   ) Uma enchente c) (   ) Um acidente d) (   ) Um tsunami.  

 

Questão 7: Com quem Mr. Cruise ficou na Indonésia?  

a) (   )Com seus pais     b) (   ) Com a equipe de resgate    c) (   ) Com seu neto 

 

 

Texto 3: 

 

   “Don’t  tell me you have a McDonalds for   

     lunch”. 
John Wellington 

 
 

http://www.organicfoodexperience.com/283/healthy-eating-
plans-tips-and-advice-to-help-you-lose-weight-and-get-fit-

permanently 

 
 

 
 
Questão 8: Estabeleça a relação entre as ideias do outdoor e a frase de John. 

 

A) Os dois são contra o consumido da “fast food”, a placa considerando que esse tipo de comida 

é energética e John não suporta a ideia de que alguém possa trocar seu almoço por uma fast 

food, em específico, do “McDonalds”. 

 

B) Os dois são contra o consumido da fast food, a placa considerando que esse tipo de comida 

mata e John 

não suporta a ideia de que alguém possa trocar seu almoço por uma fast food, em específico, do 

McDonalds. 

 

C) Os dois são contra o consumido da fast food, a placa considerando que esse tipo de comida 

mata e John 

não suporta a ideia de que alguém possa trocar seu almoço por uma natural food, em específico, 

do McDonalds. 

 

D) Os dois são contra o consumido da natural food, a placa considerando que esse tipo de 

comida mata e John não suporta a ideia de que alguém possa trocar seu almoço por uma fast 

food, em específico, do McDonalds. 

 

Verificando seu inglês 

Questão 9: What’s your name? 



______________________________________________________________________ 

Questão 10: How old are you? 

______________________________________________________________________ 

Questão 11: What’s your nationality? 

______________________________________________________________________ 

Question 12: Are you a good student? 

______________________________________________________________________ 

Question 13: What’s your favorite color? 

______________________________________________________________________ 

 

Question 14:  How are you? 

______________________________________________________________________ 

 Lista de vocabulário de partes da casa em inglês com tradução: 

 

back yard (bák iárd) – quintal 

balcony (bálconi) - sacada 

cellar (sélar) - celeiro 

chimney (chímni) - chaminé 

door (dóor) - porta 

door handle (dóor jándl) - maçaneta da porta 

 

doorbell (dóorbel) - campainha da porta 

driveway (dráiv uéi) - estrada para carros 

 

garage (garádch) - garagem 

garden (gárden) – jardim 

 

garden shed (gárden shed) - cesto de flores 

ground floor (gráund flóor) – térreo 

 

kitchen (kíchen) - cozinha 

laundry room (lóndri rúum) césped-área de service 



 

lawn (lóon) - gramado 

living room (líving rúm) - sala de estar 

lock (lóok) - fechadura 

mailbox (méilboks) - caixinha do correio 

 

pantry (pántri) - despensa 

patio (pátiou) - pátio 

skylight (skái-láit) – clarabóia 

staircase (stér kéis) – escada 

 

steps (stéps) - degraus 

window (uíndou) - janela 

shertonenglishpt.com 

 

 

Questão 15: Observe a casa abaixo e liste 10 nomes das partes desta casa em inglês: 

1.________________________________________ 
 
2.________________________________________ 
 
3.________________________________________ 
 
4.________________________________________ 
 
5.________________________________________ 
 


