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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
Marina Maciel de Moraes

Elisabete Aparecida G. da Silva

Daniel Martins da Silva

Juliana Ferreira dos Santos

Camila Cunha

Rosana Aparecida Moreira

Elaine Falsetti da Silva

Lucilene Soares de Oliveira Sampaio

Priscila Rayane Barbosa Silva

Andreia Valéria Alves

Valéria Aparecida dos Santos

José Henrique Prado Lima

Wendy Jéssica Silva Ribas César

Habilidades Curriculares Trabalhadas esta
Semana!
Ano

9º Ano

Eixos
Organizadores

ORALIDADE
LEITURA
ESCRITA

Habilidade

(HCEF09LI04T) – Localizar informações específicas,
tanto implícitas como explícitas, em um texto.

Reading Comprehension
Exercises
Hi my friend, how are you today? Hoje nós iremos realizar algumas
atividades envolvendo o gênero news! Are you ready? Que tal iniciarmos
nossa aula com um vídeo?! Let’s watch?!

Clique na
imagem

Reading Comprehension
Exercises

●

Leia os textos abaixo:
Zach Marks Launches New Web Series “My Grom Life”

Watch the new “My Grom Life” web series produced by Grom Social creator Zach
Marks on gromsocial.com and MyGromLife YouTube channel beginning January
17th! Zach Marks was eleven years old when he first got the idea to create a totally
unique, safe social networking site “By Kids For Kids”. At age twelve, Zach launched

Gromsocial.com with the help of family and friends. The new website was met with
an overwhelming worldwide response. Today, Grom Social is a thriving global
business, and at sixteen, Zach invites you to take an intimate look into his life

journey as chronicled in the new web series, “My Grom Life.”
Disponível em: http://blog.gromsocial.com/Grom-Blog

Reading Comprehension
Exercises
Responda as questões:
1- Uma possível tradução para o título da notícia seria:
a) Zach Marks lança nova série da Web “My Grom Life”.

b) Zach Marks participada nova série da Web “My Grom Life”.
c) Zach Marks compra a nova série da Web “My Grom Life”.

d) Zach Marks mostra nova série da Web para “My Grom Life”.

Reading Comprehension
Exercises
2- De acordo com o texto, aos doze anos:

a) Zach comprou de outros empresários o Gromsocial.com com a ajuda
de familiares e amigos.
b) Zach patenteou o Gromsocial.com com a ajuda de familiares e
amigos.
c) Zach vendeu o Gromsocial.com com a ajuda de amigos e seus irmãos.

d) Zach lançou o Gromsocial.com com a ajuda de familiares e amigos.

RESOURCES
Did you like the resources on this template?
Get them for free at our other websites.

VECTORS

● Set of sticky notes in realistic style and
different colors
● Paper stripes
● Notes with sticky tape
● Lovely floral weekly schedule with flat
design
● Collection of four post notes in realistic
style
● Variety of papers

● Pack of four realistic adhesive notes with
thumbtacks
● Hand drawn arrow collection
● Pencil doodles
● Badges collection in doodle style

PHOTOS
●
●
●
●

Girl surfing laptop at table
Crop women working at laptop
Portrait of young woman posing
Portrait of entrepreneur holding laptop

