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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 
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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!~ 

 

Text 1: Leia o texto e responda as questões: 

 

 

Questão 1: O que Calvin perguntou para a sua mãe? 

R_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 
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Questão 2:  “E qual foi a resposta? 

R:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Questão 3: O que sua mãe preparava na cozinha? 

a) sweet 

b) meat 

c) fish 

d) juice 

e) fruit 

 

Questão 4:  O gênero do texto é: 

a) comic strip. 

b) advertisement. 

c) fable. 

d) magazine cover. 

e) cartoon. 

 

ADJECTIVES 

 

What is an adjective? 

Os adjetivos (adjectives) são palavras que caracterizam os substantivos (seres, animais, 

objetos, etc). 

Essa caracterização pode expressar qualidade, defeito, estado ou condição. 

Os adjetivos em inglês podem variar no que diz respeito ao grau 

(comparativo/superlativo). 



No entanto, são invariáveis relativamente ao gênero (masculino e feminino) e número 

(singular e plural). Ou seja, um mesmo adjetivo é utilizado para caracterizar um 

substantivo no masculino, no feminino, no singular e no plural. 

Exemplos: 

 I have a new life. (Tenho uma vida nova.) 

 John has a new car. (John tem um carro novo.) 

 They have two new cars. (Eles têm dois carros novos.) 

 

Exercises 

Marque a alternativa que corresponde ao adjetivo destacado nas frases: 

 

Questão 5:  My father  is a lovely old  man.  

 

      (   ) jovem                         (   ) idoso                            (   ) alto 

 

Questão 6: She lives in a fantastic big house.  

 

      (   ) pequena                     (   ) bonita                           (   ) grande 

 

Questão 7: He has a brand new red car.  

  

      (   ) novo                            (   ) velho                           (   ) idoso 

    

Questão 8: This car is very fast. I'd buy it.  

 

     (   ) lento                            (   ) rápido                          (   ) limpo 

 

Questão 9: Betty and Mary are beautiful.  They are great friends. 

 

     (   ) elegantes                      (   ) feias                            (   ) bonitas 

 

 

 



Text 1: Leia o texto abaixo. Depois traduza em seu caderno: 

 

Sandra is very beautiful, young, and successful. She is a famous actress. She is also very 

rich. Her house near the beach is big and beautiful, and her car is very expensive. Her 

fans love her. But is she happy? 

Sandra says, “yes, I am  young, rich, beautiful, and famous. People think rich people are 

happy. That is not always true!“ 

Sandra’s brother, Mike, is her manager. He says, “Sandra is only 18. She enjoys acting 

and entertaining people. But she is not happy. She doesn’t like being famous.“ 

“It is true,” Sandra says. “I am never alone. Reporters are everywhere. Wherever I go, 

they are there. They are outside my house all the time! That is so annoying!“. 

 

Questão 10: Quais destes  adjetivos podemos encontrar no texto: 

 

      (   ) rich / happy / beautiful  / famous 

      (   ) poor / young / big  / successful 

      (   ) famous / young / expensive / rich 

 

Questão 11: Na frase:   Her house near the beach is   _____________  and beautiful, 

and her car is very  ___________________ .  Que adjetivos estão faltando? 

                 (   ) small  / cheap 

                 (   ) big / expensive 

                 (   ) old / poor 

 

Questão 12: Marque a tradução correta para a frase:  I am young, rich, beautiful and 

famous. 

 

      (   ) Ela é pobre, idosa, feia e famosa 

      (   ) Ele é rico, idoso, bonito e famoso 

      (   ) Eu sou jovem, rica, bonita e famosa 

 

Questão 13: Assinale a seqüência destes adjetivos em Inglês: 

 

Expensive  /  Young  /  happy  /  famous 

 



(   ) barato / novo / feio / famoso 

(   ) caro / jovem / feliz / famoso 

(   ) bonito / jovem / fácil / famoso       

 

Questão 15: Dê três adjetivos em inglês: 

a-)  _________________________________ 

b-)  _________________________________ 

c-) _________________________________ 

 

 

GOOD LUCK !!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


