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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
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Partner Teachers



Habilidades Curriculares Trabalhadas 
esta Semana!

Ano
Eixos 

Organizadores
Habilidade

9º Ano
ORALIDADE

LEITURA

ESCRITA

(HCEF09LI02T) Antecipar o sentido global de gêneros discursivos em Língua

Inglesa por inferência, com base em leitura rápida, observando o título, primeira

e última frases de parágrafos e palavras-chaves repetidas.

(HCEF09LI04T) Localizar informações específicas, tanto implícitas como

explícitas, em um texto.





Hi dear student, What’s up? Hoje iremos realizar alguns 

exercícios de leitura e compreensão de textos envolvendo o 

gênero infografics! Tenho certeza de que você vai se sair muito 

bem!

Reading Comprehension
Exercises



O que são infográficos? Assista o vídeo abaixo

Clique na imagem

Reading Comprehension
Exercises

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


Take a look at the infographic below and answer the questions: 

Reading Comprehension
Exercises



1. What do you think the theme of the text is?

2. In your opinion, what do the images represent?

3. Read the infographic again and answer the following questions

a. What is it purpose?

b. What should people do to reduce the risk of COVID-19?

c. How important are the visual elements to this infographic? 

d. How can people benefit from this campaign?

Reading Comprehension
Exercises



5 Steps to Protect Yourself 
From Coronavirus

Clique na imagem

https://www.youtube.com/watch?v=5WigPzee1Zc
https://www.youtube.com/watch?v=5WigPzee1Zc


Gabarito

1. Personal Answer

2. The images represent some actions we can take in order 

to avoid COVID-19.

3.

a. The infographic aims to raise people’s awareness to 

COVID-19.

b. People can take some actions such as washing their 

hands, cover their noses when sneezing, among 

others. 

c. They are very important because they help us to 

understand the main idea expressed on the text.

d. If we follow the suggestions expressed on the text, we 

may not catch the new coronavirus.



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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