
ESCOLA SEM MUROS: 
EM CASA TAMBÉM SE APRENDE

Língua 
Inglesa

Prefeitura Municipal de Taubaté

Secretaria de Educação

Equipe de Práticas Pedagógicas



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
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Habilidades Curriculares Trabalhadas 
esta Semana!

Ano
Eixos 

Organizadores
Habilidade

6º 

Ano

ORALIDADE

LEITURA

ESCRITA

(HCEF06LI27T) Localizar informações específicas em

um gênero discursivo em Língua Inglesa.



06º 

Ano

You can do it!
Let’s rock everybody! 



1) Qual é o gênero do texto?

a) capa de livro

b) capa de revista

c) capa de DVD

2) Qual é o nome da revista em que o

texto foi publicado?

3) Quem é o público-alvo deste texto?

4) Qual(is) palavra(s) o ajudou a identificar

o público-alvo do texto?

5) Qual é a data de publicação do texto?

Leia o texto abaixo:

Fonte: NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS. 

Cover. March 2017.



6) Qual é o nome em inglês do animal que

aparece em maior destaque no texto?

a) sloth

b) kids

c) dog

d) giraffe

Leia o texto abaixo:

Fonte: NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS. 

Cover. March 2017.



Resources

VECTORS:

● Wooden background with 
checklist and pen

● Open notebook with 
accessories

● Notebook page vector
● Collection of leaves and 

colored notes
● Tablet background with 

hand-drawn learning items

● Schedule with nice notes
● ets of paper with sticky 

tape
● Assortment of arrows 

highlighter
● Pack of small sticky notes 

in realistic style

https://www.freepik.com/free-vector/wooden-background-with-checklist-pen_1082296.htm
https://www.freepik.com/free-vector/open-notebook-with-accessories_896024.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-vector/notebook-page-vector_758881.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-vector/collection-leaves-colored-notes_1019037.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-vector/tablet-background-with-hand-drawn-learning-items_1036072.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-vector/schelude-with-nice-notes_901121.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-vector/sheets-paper-with-sticky-tape_772983.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-vector/assortment-arrows-highlighter_1086582.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik
https://www.freepik.com/free-vector/pack-small-sticky-notes-realistic-style_2973008.htm/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=sg_resources&utm_content=freepik

