
 

 

 

 

 

Olá estudantes! 

Esta semana vamos estudar na Aula Paraná de Língua Inglesa sobre leitura e interpretação de textos e 
retomar o conteúdo sobre dias da semana, meses do ano e atividades favoritas. Para ajudar em seus estudos, 
você está recebendo o resumo dos conteúdos. Relembrando que teremos duas aulas e vamos tratar sobre: 
 

  

 

Na aula 13 vamos aprender a usar estratégias para desenvolver a nossa leitura. Algumas destas 

estratégias  são:  

✓ Observar as imagens do texto; 

✓ Ler o título e fonte do texto (de onde foi extraído); 

✓ Procurar por palavras cognatas (parecidas ou iguais à nossa língua);  

✓ Procurar por palavras que já conhecidas;  

✓ Observar em qual tempo verbal o texto foi escrito (presente, passado, futuro). 

Você já utilizou algumas destas estratégias para ler um texto em inglês?  Quando já temos conhecimento do 

assunto que vai ser tratado no texto também fica bem mais fácil. 

Por exemplo, se o título do texto for My favorite sport, através das palavras cognatas favorite e sport, 

já saberemos do que se trata o texto e fica mais fácil prever o que leremos a seguir,  certo?   

Na aula 14, vamos relembrar os Days of the week (dias da semana), Months of the year (meses do ano) 

e Free time activities (atividades nas horas livres).   

Vamos praticar então? 
 

Observe a tabela abaixo para relembrar o vocabulário e lembre-se de que as palavras cognatas (que 
se parecem com português) não terão seu significado traduzido, certo? 

Days of the week Months of the Year Free time activties 

Sunday            ( Domingo) 
Monday         (Segunda feira) 
Tuesday         (Terça feira) 
Wednesday   ( Quarta feira) 
Thursday        (Quinta feira) 
Friday              (Sexta feira) 
Saturday         (Sábado) 

January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November  
December  

Playing computer games  
( jogar no computador) 
Listening to music 
(Ouvir música) 
Dancing  
(Dançar) 
Reading 
( Ler) 
Watching TV  
(Assistir TV) 
Playing Soccer  
(Jogar futebol) 

 

Agora vamos realizar alguns exercícios? Bons estudos! 

AULA: 13 Verb to be – Reading   

AULA: 14 Let´s Review – part 1 (retomada de conteúdo) 
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Listas de exercícios  

AULA 13 

 

1. Observe a imagem e marque a opção correta            

(    ) He boy is a photographer.  

(    )  The boy is a golf player. 

(    )  The boy is a good reader. 

 

2. Leia o texto e escreva TRUE (verdadeiro) ou FALSE ( falso): 

 

“Hello, my name is Susanne. I am from England. I am nine years old. I live in Liverpool with my 

father and my mother. They are fantastic.” 

 

a)  Susanne is English.   

b) She is 08 years old.  

c)  She is from England.  

d)  Susanne is fantastic.  

 

 

 

 

Escola/Colégio: 

Disciplina: Língua Inglesa  Ano/Série: 6º ano 

Estudante: 
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AULA 14 

1. Leia o texto abaixo e escolha a alternativa correta:  

This is May.  She’s ten years old. Every Monday, May reads Chinese books with her friends.  Every 

Tuesday, she rides a bike to school.  On Wednesdays, she plays music at school.  On Thursdays, she 

sings English songs with her friends.  Every Friday, she cooks eggs at home. 

a) May lê livros em chinês. 

(   ) verdadeiro  

(   )  falso    

b) May vai para a escola de bicicleta às sextas feiras.   

(   ) verdadeiro  

(   )  falso 

c) Ela toca música em casa. 

(   ) verdadeiro  

(   )  falso  

d) Ela toca música na escola às quartas feiras. 

(   ) verdadeiro  

(   )  falso 

e) May cozinha ovos na escola . 

(   ) verdadeiro  

(   )  falso 

 

 

 


