
 

Caros alunos, LEIAM COM ATENÇÃO !   

1- Gabaritos para correção da 1ª atividade  referente ao 2º Bimestre  cuja data de entrega 

foi 29/05 /2020 ( atividades da apostila páginas   16,18,19,20) façam as correções no 

caderno e ou apostila . 

2-Orientações para a  2ª  atividade  páginas (21,22,24,25 ) a ser enviada até o dia 09 / 

06 /2020 para o  email: heleniceatividades@gmail.com 

               Gabaritos páginas( 16,18,19,20) 

• Apostila  página 16 Grammar 

 – Atividade 8 complete com a forma abreviada 

Kim: Who ´s    that boy? 

Sandy: That ´s  Louis. 

Kim: Is he your brother? 

Sandy: No he  isn´t. 

Kim:  Is  he your friend? 

Sandy: No, he  isn´t. 

Kim: Who ´s  he? 

Sandy he ´s  my boyfriend. 

 

A atividade 9  não . 

Atenção da página 16 pula para a 18 não se preocupe, realize- a pois é apenas um erro 

na numeração então sigamos para a página 18. 

• Apostila  p.18  

• – Atividade 1  Look and  write. Follow the exemple ( siga o exemplo)  

1 – Exemplo 

2- This is my father. His name is Mike Brown 

3 – This is my brother. His name is Jack Brown 

4- This is my sister. Her name is Susan Brown 

5 – This is my grandmother. Her name is Katherine Brown. 

6- This is my grandfather. His name is Leo Brown 

• Apostila  p.18 

 – Atividade 2 Complete  the dialogues. Use the  questions  from the  box ( complete 

os diálogos use as questões da caixa) 

1- Who´s that? 

C.E.P.M.G. Profª.: Augusta Machado 

Professora: Helenice  Alves Cassiano                     Disciplina:  Língua. Inglesa  2º Bimestre 

Nome:  

Data de entrega 06/2020                    Ano: 6º  Turma: _______   Ensino Fundamental                                  



2- Who´s your father? 

3- Who´s  Mrs. Simpson? 

4- Who´s this? 

 

• Apostila  p.19 – Atividade 3 Underline the correct alternative ( Sublinhe a 

alternativa correta) para o diálogo leia  com atenção. 

Susie: Hi 

Joe: Hi 

Susie: mother 

Joe: Mrs. Smith 

Mrs. Smith: Pleased to meet you, 

 

Joe: Who´s that girl? 

Susie:That´s Pat 

Joe: friend 

Susie: sister 

 

•  Apostila  p.19  

• – Atividade 4  cole uma foto da sua família e fale sobre ela apresente-os  

utilizando a língua inglesa Exemplo: this is my father. His name´s Rui ( este é 

meu pai seu nome é Rui ) como no diálogo  da página 13. 

• Apostila  p.20 –  Atividade :Com a ajuda do dicionário faça a tradução do texto : 

What´s  that?  

• Apostila  p.20 –  Atividade 1 observe os objetos  

Orientações  para  a 2ª atividade  do 2º Bimestre com data 

de entrega  dia 09/06 para : 

heleniceatividades@gmail.com  não se esqueçam de se 

identificar com nome completo, série/ano e turma.  

 

Assista  a vídeo aula para compreender  o uso do  he /she 

/it e o uso do  is  na forma reduzida.  Para assistir basta 

clicar no link https://youtu.be/pmAUJPsG6Sk  

                   https://youtu.be/OFkCp8WNtXs 

 

Apostila Páginas ( 21,22,24,25) 

• Apostila p.21 

-Atividade  2 leia os números 

mailto:heleniceatividades@gmail.com
https://youtu.be/pmAUJPsG6Sk
https://youtu.be/OFkCp8WNtXs


- Atividade 3 Name the objects and  practice the dialogue Pesquise os nomes dos 

objetos para responder  os exercícios conforme o exemplo, e depois dê o nome do 

objeto e sua cor exemplo: 2- pencil case – red 

• Apostila p. 22 

- Grammar Observe  com atenção o uso da forma abreviada  

It is = isto é 

Afirmative : it is  = it´s 

Interrogative: Is it?  Não tem forma reduzida 

Negative It is not = it isn´t 

 

- Atividade 4 Write questions ( Faça perguntas)  veja o exemplo 

1 – Is this a student card? 

• Apostila p.24 ( atenção não tem a página 23 ) 

Grammar : it ele/ ela usa -se para substituir (1 coisa /1 animal/ 1 objeto) 

Ex. the book is red ( o livro é vermelho) 

       It is red   ( ele é Vermelho) 

Ex. : the dog is old ( o cachorro é velho) 

         It is old ( ele é velho) 

-Atividade 6 Substitue the underline words. Use he, she or it ( substitua as palavras 

grifadas por  he, she ou it ) siga o modelo: 

1- That desk isn´t black. It isn´t black 

 

He = ele ( pessoa / sexo masculino)     she = ela ( pessoa/sexo feminino) 

Atividade 7 Use the  when necessary ( use the quando necessário) siga o modelo  

1- The book is new and red. 

 

• Apostila p. 25 

- Fun  ( diversão) Find 11 school objects ( encontre 11 objetos escolares) 

- Key language – chave de linguagem  ( no caderno reecreva as palavras das chave 

de linguagem e  procure no dicionário o significado para cada palavra) 

 

 



 Fotografe suas tarefas e envie para o  email : 

heleniceatividades@gmail.com dia 9/06/2020. 

 Com nome completo série e turma. 

 

mailto:heleniceatividades@gmail.com

