
ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL ALBERTO BORDIN 
PROFESSORA: SAMARA GONÇALVES MACHADO FORCHESATTO 
ALUNO(A) ______________________________________________ 6º ANO 
 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE LÍNGUA INGLESA   
OLÁ MEUS QUERIDOS ALUNOS! 
ESTOU COM MUITA SAUDADE DE VOCÊS, SAUDADE DA ESCOLA, SAUDADE DO 
NOSSO TEMPO JUNTOS. ESTAMOS PASSANDO POR UMA FASE DIFÍCIL, MAS 
NECESSÁRIA, E IMPORTANTE NÃO SOMENTE PARA NOSSA SAÚDE, MAS TAMBÉM 
PARA NOSSO CRESCIMENTO PESSOAL, QUE ESSE TEMPO SEPARADO POSSA TER 
NOS MOSTRADO O QUANTO É BOM ESTARMOS PERTINHO. 
A PROFE ESTÁ EM CASA, MAS SEMPRE PENSANDO EM VOCÊS, ENTÃO EU 
GOSTARIA DE PEDIR QUE FAÇAM AS ATIVIDADES COM BASTANTE ATENÇÃO E 
CARINHO.  
EU SEI QUE VOCÊS SÃO CAPAZES. 
UM ABRAÇO CHEIO DE SAUDADE E CARINHO DA PROFESSORA SAMARA. 
  
OBS: SE POSSÍVEL ESSA ATIVIDADE DEVERÁ SER LEVADA ATÉ A ESCOLA, OU 
ENVIADA POR MEIO DE FOTO NO WHATSAPP OU E-MAIL PARA QUE A 
PROFESSORA TENHA A POSSIBILIDADE DE CORRIGIR. ATÉ A DATA 04/05. 

WHATSAPP DA PROFESSORA SAMARA: 999190266 

E-MAIL DA PROFESSORA SAMARA: samamachado1@hotmail.com 

1. Ligue os pronomes pessoais(personal pronouns) ao seu significado 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Complete com  am, is , are: 

I ____ 

You ____  

He ____  

She ____  

It ____  

We ____  

You ____  

They ____ 

 

 

I                        

You  

He  

She  

It  
 

We  

You  

They  

 

Ele 

Você 

Ele ou ela (para 
animais, objetos) 

Nós 

Vocês 

Eu 

Eles ou elas( para 

pessoas) 

Ela 
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3.Escreva o pronome pessoal ( personal pronouns) correto: 

a.Peter = __He__                         
b.The dog = ____                     
c.Suellen = ____                      
d.Frank and Maggy = ____        
e.Lucy = ____                          

 
4.Complete com o verbo to be. Preste atenção na tradução. 
a.____ ___ my friends.       
Eles são meus amigos.         

b. ____ ___ my mother.        
Ela é minha mãe.                  
c. ____ ___ meu father.              
Ele é meu pai.                      
               
d. ____ ___ a banana.           
É  uma banana.                  

          e. ____ ___ happy. 
Nós estamos/somos felizes. 

 

5.Complete, escrevendo a forma correta do verbo to be ( am, is , are) no presente do 
indicativo
a.She ____ a dentist.  
b. She ____  a tennis player. 
c.We ____ artists.  
d.He ____ a doctor.  
e.I ____ a boy.  
f.She ____ my friend.  
g.They ____ boys.  
h.They ____ engineers. 
i.We ____ girls.  
j.He ____ a Singer

 

Copiar no caderno: 
VERBO TO BE. 

FORMA AFIRMATIVA 

 
 

FORMA NEGATIVA 

 
 
6. Passe as faraes para a forma negativa 
a.She is a dentist.  
b. She is a tennis player. 
c.We are artists.  
d.He is a doctor.  
e.I am a boy.  
 

 



7.Match the columns below. 
           Countries                                   
 a.United States   
 b.Spain 
c.Brazil     
d.Jamaica  
e.Japan     
f.Portugal            
g.Australia                    
 h.Canada                      
i.France                  
j.Germany                 
k.India                       
l.South Africa            

Nationalities 
(   )Japanese        
(   )French 
(   )German            
(   )Indian 
(   )Portuguese        
(   )Canadian 
(   )American          
(   )Spanish 
(   )Australian          
 (   )Jamaican 
 (   )South African    
 (   )Brazilian 

 

8. Assinale na alternativa que apresenta a forma negativa de cada sentença abaixo: 
a.She is a student. 
(   )She is not a student.  (   )Is she a student? 
 b.You  are good. 
(   ) You are not good   (   ) Are you good? 
 c.They are at school. 
(   ) They are not school.  (   ) Are they at school? 
 d.We are rich. 
(   )We are not rich.   (   )Are we rich? 
 e.She is on vacation. 
(   ) Is she on vacation?   (   )She is not on vacation 
9. Passe as frases abaixo para a forma afirmativa ou para a forma negativa. 
a.I am not a doctor. 
b.I am a student. 
c.She is not at school. 
d.It is a cat. 
e.We are at the park. 
OBS: RESPONDER TODAS AS QUESTÕES ACIMA E ENVIAR PARA A TEACHER , 
CADA QUESTÃO VALERÁ 1,0 PONTO EXCETO A QUESTÃO 9 QUE VALERÁ 2,0 
PONTOS. 

COPIAR NO CADERNO E FAZER O QUE PEDE E DEPOIS ENVIAR PARA A 
TEACHER OU FOTO OU ENTREGAR NA ESCOLA, PARA QUE POSSA SER 
CORRIGIDO 

TEXT: My Family 
 
I am Bruce. 
I want to introduce my family to you. 
Peter is my father. 
Kate is my mother. 
Peter and Kate are my parents. 
Johnny is my brother and Andrea is my little sister.  
My family is very happy. 
 
1) Traduza o texto acima para o português. 
 
2) Quem apresentou a família? 
a) (   ) Bruce 
b) (   ) Peter 
c) (   ) Johnny 
d) (   ) Andrea 



 
3) Ligue a palavra que completa cada frase corretamente, de acordo com o texto. 
 
a) I am                                                   mother    
b) Kate is my                                           father 
c) Peter is my                                          Bruce 
d) Kate and Peter are my                          to you 
e) My family is                                         brother 
f) Johnny is my                                        parents 
g) Andrea is my                                       happy 
h) I want to introduce my family                sister 
 
4) Responda em inglês: 
 
a) Há quantos homens nessa família?  
b) Há quantas mulheres?  
c) E quantas pessoas há nessa família?  
 
 
Observe cada uma das perguntas a seguir e responda de acordo com o texto, sabendo 
que who is significa quem é. 
 
5) Who is the father? 
 
6) Who is the mother? 
 
7) Who is the brother? 
 
8) Who is the sister? 
 
9) Who is very happy? 
 
10) Desenhe sua família abaixo: 
 


