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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 Students



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

7º Ano
ORALIDADE

LEITURA

ESCRITA

(HCEF07LI19T) Antecipar o sentido global de gêneros discursivos em Língua Inglesa por 

inferências, com base em leitura rápida, observando títulos, primeiras e últimas frases de 

parágrafos e palavras-chave repetidas.

(HCEF07LI20T) Identificar a(s) informação(ões)-chave de partes de um determinado 

gênero discursivo em Língua Inglesa (parágrafos).



Gênero: Comics

7º Ano



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

o gênero Comics! Vamos iniciar esta aula com um spoiler? Watch the video!

Reading Comprehension

Exercises

Clique na 

imagem

https://www.youtube.com/watch?v=fE7nv7BH19Q
https://www.youtube.com/watch?v=fE7nv7BH19Q


Muito legal “né”? Acho que deu para perceber de que personagem iremos tratar! Agora iremos realizar algumas

atividades! Good Luck!

Leia o comic:

1. O que Calvin está procurando?

2. Quais lugares ele já procurou?

3. Onde ele encontrou o que estava procurando?

4. Você considera Calvin uma pessoa organizada?

Reading Comprehension

Exercises

Disponível em: https://busyteacher.org/24276-famous-people.html. Acesso em: 27/04/2020

https://busyteacher.org/24276-famous-people.html


Leia o comic:

5. O que Hobbes está fazendo?

6. Onde eles provavelmente estão?

7. Onde Calvin conseguiu o pneu do balanço?

8. O que significa a expressão do último quadrinho? “Calvin! I’ve got to go to work!!”

Reading Comprehension

Exercises

Disponível em: https://busyteacher.org/24276-famous-people.html. Acesso em: 27/04/2020

https://busyteacher.org/24276-famous-people.html


Eu tenho certeza de que você aprendeu muito ao longo de nossas aulas! Eu diria: “Learnig English is as easy as 

pie”. Que tal você criar seu próprio comic?! Use your creativity! Good Luck!

Desafio da Semana

Clique na 

imagem

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


Gabarito

1. He is looking for his jacket.

2. He has already looked for it under the bed, on the hall floor, in the kitchen, 

basically everywhere. 

3. Inside the closet.

4. Personal Answer.

5. Hobbes is helping Calvin.

6. They are probably in a garden.

7. Calvin got the tire from his daddy’s car.

8. The expression means: “Calvin, eu preciso trabalhar!” 



Gabarito

1. Ele está procurando a jaqueta.

2. Ele já olhou debaixo da cama, nas escadas, no corredor, na cozinha 

basicamente em todos os lugares.

3. Dentro do guarda-roupas.

4. Resposta Pessoal.

5. Hobbes está ajudando Calvin.

6. Eles provavelmente estão em um jardim.

7. Calvin conseguiu o pneu do balanço no carro do pai.

8. A expressão significa: “Calvin, eu preciso trabalhar!” 




