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Escola Sem Muros:
Em Casa Também
se Aprende
Língua Inglesa

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
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Habilidades Curriculares Trabalhadas esta
Semana!

Ano

Eixos
Organizadores

Habilidade
(HCEF08LI05T) Mobilizar conhecimentos prévios para compreender
gêneros multimodais.

8º Ano

ORALIDADE
LEITURA
ESCRITA

(HCEF08LI18T) Inferir informações e relações que não aparecem de modo
explícito em gêneros discursivos.

8º Ano
Gênero: Movie Review

Reading Comprehension
Exercises
Hello my friend, how are you today? Hoje nós iremos continuar com as nossas atividades envolvendo o gênero

Movie Review! Você lembra do filme que estamos trabalhando? Que tal assistir uma cena dele?

Clique na
imagem

Reading Comprehension
Exercises
Muito legal “né”? Let’s continue?
Read the movie review:
MOVIE DETAILS
In theaters: June 19, 2015
On DVD or streaming: November 3, 2015
Director: Pete Docter
When baby Riley is born to her loving parents, so it is her first emotion Joy, who's soon joined by Sadness, Anger, Fear, and
Disgust in INSIDE OUT, an animated comedy movie wrote by the author Pete Docter. The quintet lives and works in
Headquarters (aka HQ), the part of Riley's brain that experiences feelings and makes memories. With Joy as their leader, the
group helps their girl through toddlerhood (ick, broccoli!) and childhood (hooray, a hockey goal!). But everything changes when
11-year-old Riley and her parents move from Minnesota to San Francisco after her dad gets a new job. As Riley tries to cope with
a new house, a new school, and her parents' increased stress, things get out of control back at HQ: Sadness and Joy tussle over
Riley's core memories and end up getting sucked into long-term storage. Can they make it back to HQ in time to help Riley get
back in touch with all of her feelings? However, INSIDE OUT is a delightful movie for children and family.

Reading Comprehension
Exercises
Agora que você já leu o texto pela segunda vez, vamos finalizar as questões abaixo! You can do this!

6. Which is the genre of the movie: documentary, animated comedy or romance?

7. Which basic emotions are described in the movie review?
8. Who is the main character in the movie?
9. Who is your favorite character in the movie? Why?
10. According to review, this movie is for:
a.

Only Children

b.

Young people and their family

c.

Children and their family

Desafio da Semana
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 sua segunda review?! Qual tal você criar uma review sobre um game, ou ainda sobre um
book? Use your creativity! Good Luck!

Clique na
imagem

Gabarito

6. It is an animated comedy movie.
7. Sadness, Joy, Fear, Disgust, Anger.
8. The main character is Riley.
9. Personal Answer.
10. Children and their families.

Gabarito

6. O filme é uma animação.

7. Tristeza, Alegria, Medo, Nojinho, Raiva.
8. A personagem principal é Riley.
9. Resposta Pessoal.
10. Crianças e família .

