
ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL ALBERTO BORDIN 
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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS DE LÍNGUA INGLESA– 6º ANO 

(Referente a 9 aulas) 
Orientações: Após realizar a atividade preferencialmente entregar na escola, porém, se não for 

possível, deve ser enviada por whatsapp das professoras. 

1 – READING COMPREHENSION 

TEXTO I 

Talking to the class 

Teacher: Hello class! Good morning!  

Class: Good morning!  

Teacher: My name’s Joana Smith. I’m your English Teacher.  

Class: Hello, Miss Smith!  

Teacher: Let’s call the roll… Number one?  

Girl: Present!  

Teacher: What’s your name, number one?  

Girl: My name’s Hellen.  

Teacher: Number two?  

Boy: Present!  

Teacher: What’s your name, number two?  

Boy: My name’s Richard, but my nickname is Rick!  

Teacher: Thank you, Rick!  

1) Quais expressões a professora usa para cumprimentar os alunos? 

 

 

2) Em que período do dia a aula está acontecendo? 

 

 

3) Com que frase, em inglês, a professora diz o seu nome? 

 

4) Com que frase Joana diz a disciplina que vai lecionar?  

 

 

5) Com que frase a professora pergunta o nome do primeiro aluno? 

 

  

6) Com que expressão a professora agradece a Richard? 

 

  



TEXTO II 

This is my life 

 

My name is Peter. I am 40 years old. I am football player.  My wife is Amanda. She is 37 years 

old and she is singer. Our daughter’s name is Sophia. She lives in Hanover. Hanover is a small 

city and very beautiful and the people are happy. The mayor is doing an excellent job, 

generating employment and improving the quality of life for people. My hobbies are travel and 

play soccer.  My favorite kind of music is jazz, and on the weekends I go to pub with my family. I 

am a very happy man. 

7. Responda em português as perguntas abaixo conforme texto. 

 

a) Qual o nome da esposa de Peter?  

 

 

b) Qual a profissão de Peter?  

 

 

c) O casal tem quantos filhos? 

 

 

d) Como Peter descreve a cidade? 

 

 

e) Como Peter descreve o trabalho do Prefeito? 

 

 

f) Onde Peter costuma ir aos fins de semana? 

 

 

g) Quais os passatempos preferidos de Peter? 

 

 

  

 

 


