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Aqui é o professor Nícolas Bessa! Tenho certeza de que alguns de vocês já foram meus “students” em

algumas escolas municipais aqui de Taubaté! Hoje não vou pedir mapa de sala ou ainda dizer “separa

esse grupinho aí do fundo!”. Na verdade, gostaria de pedir sua parceria! Podemos estar afastados da

escola, porém sua aprendizagem não pode parar! Pensando nisso, estou desenvolvendo algumas

atividades para te ajudar a continuar estudando Inglês sem sair de casa. Então, “bora lá” organizar

seus horários de estudo!

Hope you are all okay

Teacher Nícolas

Dear Student



1. Marina Maciel de Moraes

2. Daniel Martins da Silva

3. Camila Cunha

4. Elaine Falsetti da Silva

5. Priscila Rayane Barbosa Silva

6. Valéria Aparecida dos Santos

7. Wendy Jéssica Silva Ribas César

8. Elisabete Aparecida G. da Silva

9. Juliana Ferreira dos Santos

10. Rosana Aparecida Moreira

11. Lucilene Soares de Oliveira Sampaio

12. Andreia Valéria Alves

13. José Henrique Prado Lima

Partner Teachers



Habilidades Curriculares Trabalhadas 
esta Semana!

Ano
Eixos 

Organizadores
Habilidade

6º Ano
ORALIDADE

LEITURA

ESCRITA

(HCEF06LI22T) Formular hipóteses sobre a finalidade de um gênero

discursivo em Língua Inglesa, com base em sua estrutura, organização

textual e pistas gráficas.

(HCEF06LI25T) Produzir textos escritos em Língua Inglesa (histórias em

quadrinhos, cartazes, chats, blogues, agendas, fotolegendas, capa de

revista, ficha de autoidentificação, entre outros), sobre si mesmo, sua

família, seus amigos, gostos, preferências em sua vida e contexto

escolar.





Hi dear friend, how are you today? Hoje iremos realizar alguns

exercícios de leitura e compreensão de textos envolvendo o

gênero Short Bio! Tenho certeza de que você vai se sair muito

bem!

Reading Comprehension
Exercises



Leia o texto: 

Who is Dua Lipa?

Dua Lipa (22 August 1995) is an English singer from London. She

was just 19 years old when she came with her first song. Her

first album ‘Dua Lipa’ came out in June 2017.
Disponível em: “https://www.kosovoinfo.com/dua-lipa/”. Acesso em: 27/04/20

Reading Comprehension
Exercises

https://www.kosovoinfo.com/dua-lipa/


8. Complete a tabela com as informações apresentadas: 

Reading Comprehension
Exercises

Name:

Full name:

Occupation:

Birth date:

Place of birth:



2. Sobre o texto, faça um T (true) para verdadeiro ou F (false) 

para falso:

a. Dua Lipa é uma atriz que nasceu em Londres. (     )

b. O primeiro nome da cantora é Dua. (     )

c. O texto traz a informação de que Dua Lipa nasceu em 22 de 

agosto de 1995. (     )

d. O primeiro álbum dela foi lançado em julho de 2017. (     )

Reading Comprehension
Exercises



Você sabe pronunciar e escrever algumas cores em Inglês? 

Assista este vídeo! It may help!

Desafio da Semana

Clique na imagem

https://www.youtube.com/watch?v=CbIYH9NITLI
https://www.youtube.com/watch?v=CbIYH9NITLI


Desafio da Semana
Relacione as colunas



Gabarito

1. 

2. F T T T

Name: Dua

Full name: Dua Lipa

Occupation: Singer

Birth date: 22 August 1995

Place of birth: London



CREDITS: This presentation template was created 
by Slidesgo, including icons by Flaticon, and 

infographics & images by Freepik. 

Thanks!
See you next week!

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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