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Dear Students

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



Partner Teachers

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



Habilidades Curriculares Trabalhadas 

esta Semana!

Ano Eixos Organizadores Habilidade

5º Ano
ORALIDADE

LEITURA

ESCRITA

(HCEF05LI03T) Reconhecer a existência de palavras em Língua Inglesa

apropriadas pela Língua Portuguesa, a fim de demonstrar a inter-relação

linguístico-cultural entre os idiomas.



Are you ready?
Let’s rock everybody! 

05º Ano



Reading Comprehension Exercises

Hi my friend, how are you today? Hoje nós iremos realizar algumas atividades 

envolvendo o gênero personal profile! ! Are you ready? Que tal iniciarmos nossa 

aula com um spoiler? Let’s?

Clique na 

imagem

https://www.youtube.com/watch?v=aIUvH5b0A_8


Reading Comprehension Exercises

Malala Yousafzai, jovem ativista nascida no Paquistão, é mundialmente conhecida pela defesa

dos direitos humanos. A seguir, leia duas citações inspiradoras de Malala para responder às

questões 1, 2, 3 e 4.

Text 1

“There should be no discrimination against languages people speak, skin color, or religion.”

Text 2

“There are many problems, but I think there is a solution to all these problems; it’s just one, and it’s

education.”
Available at: <www.brainyquote.com/lists/authors/top_10_malala_yousafzai_quotes> . Accessed on: July 17, 2018. 
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Reading Comprehension Exercises

1. A identificação de palavras parecidas com o português (cognatas) é importante

para a compreensão geral de um texto. Transcreva, em inglês, três palavras

cognatas da primeira citação (Text 1) e indique, em português, o assunto central do

texto.

2. Com base no vocabulário já conhecido e nas palavras-chave, qual é o assunto da

segunda citação (Text 2)? Escreva sua resposta em português.



http://bit.ly/2PfT4lq

