
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ATIVIDADES DIDÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA ALUNOS DO ENSINO  

FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS- INGLÊS 

6º ANO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL FUNDAMENTAL DE ENSINO 

 



 

 

 

 

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI 
Dr. João Ferreira Neto 

Prefeito 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Bruno Correa 

Secretário 
 

SUBSECRETARIA PEDAGÓGICA 
Rita de Cassia Barbosa 

Subsecretária 
 

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 
Helio Porto 

Subsecretário 
 

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
André Jorge de Oliveira Ribeiro 

Subsecretário 
 

SUPERINTENDENCIA DE EDUCAÇÃO OU PEDAGÓGICA 
Silma Cleris 

Superintendente 
 

COORDENADORIA DE ENSINO 
Cristiane Alves 
Coordenadora 

 
EQUIPE DA SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Coordenadoria Articulação Comunidade/Escola – Keila Carvalho 
Coordenadoria de Estatística – Vânia Ignácio e Elaine Silva 

Coordenadoria de Projetos – Leila Seabra 
Assessoria Pedagógica e Orientação Pedagógica Educacional – Áurea Lobo e Marcia 

Branquinho 
Comunicação – Angelita Vale e Marcelo Souza 

Educação de Jovens e Adultos – Fabiana Maciel 
Educação Especial – Elilze Lessa 

Educação Infantil – Zenaide Rosa e Véra Lúcia Andrade 
Ensino Fundamental Anos finais – Bianca Sarmento 

Formação Continuada – Marlies Bengio 
MEPIRD – André Moraes 

Educação Integral – Paloma Rocha 
Programa Correção de Fluxo – Marilena Oliveira 

Programa Saúde na Escola – Sara Coe 
 

PROFESSORES PARTICIPANTES: 
 

André bandeira,Alana, Crilanovichs, Karla Castro, Kelly Santana dos Santos, Patrícia Maria da 
Mota; Raquel Ramos Machado, Renata Costa e Silva, Rosane de Freitas dos Santos 



 

 

 

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! 

 Leia o texto e responda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 (b) Suelen 

 

 

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 



 

Questão 1: Quem escreve o texto: 

______________________________________________________________________ 

 

Questão 2: Qual é a data da carta? 

______________________________________________________________________. 

Questão 3: endereço da Kimberly é: 

(a) Rua da Felicidade, 87 – Sorriso – MT – Brazil 

(b) 102 Belize Street – Chicago, Illinois – USA 

Questão 4: Escreva a frase: “Meu nome é Suelen.” 

______________________________________________________________________. 

Questão 5:  Suelen loves  

  (     ) books and music                   (     ) music and dance 

Questão 6:  A expressão “How are you?” significa: 

(a) Qual é o seu nome?                                               (b) Como vai você? 

 

Questão 6: Match (Relacione): 

(a) Salution                                       (b) Body                              (c) Closing statement 

(d) Address and date                      (e) E-mail address 

(     ) Rua da Felicidade, 87 – Sorriso – MT – Brazil 

March 10th, 2014 

(     ) How are you? I hope you are doing well. I am very happy you are my pen pal. My 

name is Suelen and I am 11 years old. I love books and music. My e-mail address is 

sue@12@eol.com.br. You can write or e-mail me. 

(     ) Best wishes, 

(     ) Dear Kim, 

(     ) Take care 

mailto:sue@12@eol.com.br


(     ) What´s up? I am happy you are my pen pal, too. I mean, keypal, right? LOL I´m 

12 years old. My e-mail address is kim@dataplace.com. I like music and sports. Oh, 

and I love surfing the net. 

Questão 7:  Mark é um aluno americano.  Leia o texto ao lado. 

a) Report card é ...  

(a) uma prova               (b) um boletim 

b) No report card de mark encontramos as  

seguintes informações: 

(a) a série em que ele estuda 

(b) o nome de sua professora 

(c) suas disciplinas escolares 

(d) o número de presenças e faltas 

(e) suas notas 

(f) o horário das aulas 

c) Leia o report card novamente e escreva (V) para  

verdadeiro e (F) para falso. 

a) Mark´s grades in Art and music are excellent.  (     ) 

b) Mark is not very good at Geography.                 (     ) 

c) Mark´s grades in Science are unsatisfactory.    (     ) 

d) On average, Mark´s grades are insufficient.     (     ) 

 

 

 

 

 

Questão 8: Combine as colunas, indicando o oposto das palavras. 

 (a) Hot                                                                         (         ) unlucky 

OPPOSITE 

mailto:kim@dataplace.com


(a) Lucky                                                                       (         ) Add 

(a) Slight                                                                       (         ) Divide 

(a) Outside                                                                  (          ) Considerable   

(a) Weakness                                                               (         ) Inside 

(a) Multiply                                                                  (         ) Strength 

(a) Subtract                                                                  (         ) Cold 

 

Leia o texto: 

 

 

Questão 9:  A expressão LOL (laughing out loud) pode ser substituído por... 

(a)                                                                                    (b)  

 

Questão 10: Marque as informações que são mencionadas no texto. 

(a) name                                                               (e) address 

(b) last name                                                        (f) phone number 

(c) age                                                                   (g) interests 

(d) e-mail address                                               (h) favorite subject at school           

 

 



 

 

Leia e responda: 

Questão 11) Where are the lost things? 

 (Onde estão as coisas perdidas?)                           

They are in the _________________ 

_____________________________. 

Questão 12: The cap belongs to (pertence a): 

(a) Jason         (b) Jim       (c) Annie 

 

Questão 13: The teacher asks Jim 

(a) not to lose his things 

(b) not to talk in class 

 

Questão 14: Complete: 

a-) The purse and the blouse belong to 

_____________________________. 

b-)Is Jessica present or absent from  

class today? She is _____________. 

 

Questão 15: 

a-) Who takes the purse and the blouse 

 to Jessica? 

 ___________________________. 

b-) Is the ball James´? 

(a) No, it isn´t         (b) Yes, it is 

 

c-) What color is James´ ball 

James´ball is ___________________. 

 

GOOD LUCK !!!! 

 

 

 


