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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS DE LÍNGUA INGLESA – 5º ANO 13ª ETAPA

A (IM)POSSIBLE FRIENDSHIP

O livro “Uma amizade (Im)possível” da escritora Lilia Moritz Schwarcz, conta a história de Pedro, filho 

de um português recém-chegado ao Brasil, e Aukê, índio da aldeia dos Tupinambás. Os dois se 

encontraram no meio da floresta e começam uma amizade além da comunicação oral ou das origens. 

Essas diferenças, não impedem que os meninos se tornem amigos.

Vamos conhecer os personagens principais e suas características?

Faça a leitura da tabela abaixo, com o vocabulário e pronúncia adaptada das palavras que 

estudaremos.



Observe o quadro abaixo e conheça alguns ADJETIVES (adjetivos).

ATIVIDADE 1: Após a leitura do texto sobre os BOYS, Pedro e Aukê, complete as frases abaixo com T 

para TRUE (verdadeiro) e F para FALSE (falso).

ATIVIDADE 2: Observe a cena da página 39 do livro onde brasileiros e portugueses compartilham um 

DELICIOUS CAKE (delicioso bolo) e responda as perguntas:



No livro “Uma amizade (Im)possível” da escritora Lilia Moritz Schwarcz, Pedro e Aukê se tornaram

bons amigos, apesar de não falarem a mesma língua. Brincaram e divertiram-se muito com suas 

irmãs, Ana e Irá.

Faça a leitura da tabela abaixo, com o vocabulário e pronúncia adaptada dos ADJECTIVES

(adjetivos).

 Observe os adjetivos e circule as palavras que correspondem a imagem.



 Complete as frases com um adjetivo do quadro abaixo.

 Vamos aprender sobre o WEATHER. Faça a leitura da tabela com o vocabulário e pronúncia

adaptada .

 Se possível, acesse o link abaixo e ouça a pronúncia dos vocábulos estudados.

  https://www.youtube.com/watch?v=CXKj7bm4Ops&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=CXKj7bm4Ops&feature=youtu.be


 Observe as imagens e complete as frases com o vocabulário estudado.

 Complete as frases com as SEASONS:



 Leia a tabela e observe os meses que compõem cada estação do ano no Brasil e Estados

Unidos da América.

 Observe com atenção a data abaixo. Em inglês colocamos primeiro o mês, em seguida o dia 

com as duas últimas letras do número ordinal e por último o ano de nascimento.

 O que significa o verbo to be?

___________________________________________________________________________

 Escreva o nome de 5 cores em inglês.

___________________________________________________________________________

 Escreva os números de 0 até 20 em inglês.

__________________________________________________________________________


