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Prefeitura Municipal de Taubaté 
 Secretaria de Educação  
 

 Componente curricular: Língua Portuguesa  
 Ano: 6º - EF II  
 Habilidade: (EF67LP28) Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando procedimentos e 

estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes –, 
romances infanto-juvenis, contos populares, contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas, narrativas de 
aventuras, narrativas de enigma, mitos, crônicas, autobiografias, histórias em quadrinhos, mangás, poemas de forma 
livre e fixa (como sonetos e cordéis), vídeo-poemas, poemas visuais, dentre outros, expressando avaliação sobre o 
texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores. 

 
ATIVIDADE 1 

 

1-) Você se lembra o que é Conto? 

2-) Já leu ou escutou algum Conto? 

3-) Então...clique no link abaixo, apertando junto o botão CRTL e ouça o conto “O baú secreto da vovó.” da 

autora Heloísa Pietro. É a autora mesma que narra o conto no vídeo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fzg3DOMYQiE 

 

Há vários tipos de Conto: maravilhoso (de fadas), de terror, de humor, dentre outros. O texto que você vai 

ler a seguir é recriação de um tradicional conto maravilhoso de Hans Christian Andersen.   

 

Você pode perceber que é uma história narrada (fictícia). Essas narrativas possuem algumas características 

que vamos explorar. 

 

Leia o conto a seguir, anotando as palavras que não conhece e procurando no dicionário (on line ou físico) 

seu significado. 

 

CONTO: O PATINHO BONITO - MARCELO COELHO -  

                    

 

        Era uma vez um pato chamado Milton. Sei que Milton não é nome de pato. Mas esse se chamava assim, 

e você vai logo saber por quê. Quando ele nasceu, todos tiveram a maior surpresa. Aliás, não foi quando ele 

nasceu, foi quando viram que o ovo dele - quer dizer, o ovo que depois seria ele. 

        Não era um ovo de pato comum. Era meio azulado e brilhante, quase como um ovo de Páscoa. Mas 

ovos de Páscoa são embrulhados. Esse ovo não era; a casca é que era meio azul. Os pais de Milton, quando 

viram o ovo no ninho, foram logo perguntando: 

        -- Mas que é que este ovo está fazendo aí? 

        -- Isso não é ovo de pato. 

        -- Acho que é ovo de galinha. 

        -- Não seja bobo! Galinhas têm ovos brancos! 

        -- Brancos nada! Já vi uns que são meio amarelos, meio beges. Se ovos de galinha podem ser amarelos, 

por que é que não podem também ser azuis? 

        -- Bom, então pode ser que seja um ovo de pato. Vai ver que também existem ovos de pato que são 

azuis. 

        Acharam melhor esperar para ver o que acontecia. 

        Um dia, a casca azulada do ovo começou a se quebrar e de lá saiu um lindo patinho. Era azul? Não, não 

era. Era um patinho normal. Só que muito mais bonito que os outros. Não sei bem como é que um pato 

normal pode ser mais bonito que os outros; mas os patos sabem. Acharam ele tão bonito que resolveram 

logo uma coisa. Não era justo dar para ele um nome qualquer. Ele era diferente. Era mais bonito. Como é 

que poderia tem um nome comum, como "Quém-quém?". 

https://www.youtube.com/watch?v=Fzg3DOMYQiE
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        -- Esse nome é para patos comuns, disse a mãe dele. 

        -- Então vamos chamá-lo de Quá-quá, disse a madrinha dele. 

         -- Isto também é para patos comuns, sua boba! – respondeu a mãe. Eu quero que ele se chame Milton. 

        -- Ela gostava do nome Milton. Todos acharam meio estranho, mas acabaram concordando que um 

patinho tão bonito merecia um nome especial. 

        O tempo foi passando, e Milton era o patinho mais bonito da escola. Todos olhavam para ele e diziam: 

"Como ele é bonito!" Ele se olhava no espelho e dizia: "Como eu sou bonito!" E ficava pensando: "Sou tão 

bonito que talvez eu nem seja um pato de verdade. Tenho até nome diferente. Meu ovo era azul. Eu me 

chamo Milton. Quem sabe eu sou gente? 

        E Milton começou a ficar meio besta. Diziam: "Milton, vem nadar!" Ele respondia: "Eu não. Pensam 

que eu sou pato como vocês?" Todos os outros patos começaram a achar o Milton meio chato. Ele foi 

ficando sozinho. E dizia: "Não faz mal. Sou mais bonito. Vou terminar na televisão. Vou ser o maior galã". 

        Uma noite Milton resolveu fugir de casa. Foi até a cidade para tentar entrar na televisão. Quando 

chegou na porta da estação de TV, foi logo dizendo: "Eu me chamo Milton. Além de bonito, acho que eu 

tenho muito talento artístico". Ele tinha jeito para ser ator de novela. Juntou gente em volta. 

        -- "Ih, não enche", disse alguém. " 

        Todo dia alguém arranja uma fantasia de bicho e vem aqui procurar lugar na televisão". 

        -- Mas você não vê que eu não estou fantasiado? Perguntou Milton. Se eu estivesse usando uma roupa 

de pato, se eu fosse uma pessoa com roupa de pato, eu seria da sua altura. Mas eu sou baixinho como um 

pato! Como um pato de verdade! 

        -- Então como é que você sabe falar? 

        -- Mas os patos falam!! disse Milton, quase chorando. 

        -- Não vem com essa, ô malandro, disse um guarda que estava ali perto. Para mim você é um pato 

mecânico. Deve ser uma espécie de robô com um computador na cabeça! 

        E o guarda foi logo agarrando o Milton para arrancar a cabeça dele e ver o que tinha dentro. 

        -- Me larga! Me larga! Gritava Milton. "Eu sou um pato! Um pato de verdade! Sou um PATO! Um 

PATÔÔÔ..."! 

        De repente Milton teve um estremeção. Abriu os olhos e viu que estava em casa. Ele tinha sonhado. 

Olhou para seus pais, ainda meio assustado, e disse: 

        -- Eu sou um pato... eu sou um pato... 

        E seus pais disseram: 

        -- Puxa, ainda bem que você se convenceu! 

        -- É mesmo, já estava na hora de você achar que era um pato mesmo! 

        -- É, todo mundo estava cheio dessa história de achar que não era um pato, que era diferente... 

        Milton ouviu tudo aquilo e ficou pensando: "Puxa, ainda bem que eu sou um pato, um patinho como 

todos os outros! Ainda bem!". 

        E daí por diante não havia pato mais contente, que tivesse mais vontade de nadar na lagoa, do que o 

Milton. De vez em quando ele ainda dizia: "Sou um pato! Um pato mesmo!". E dava um suspiro de alívio. 

 

Agora, responda: 

Quais são as personagens principais?  

O que acontece na história?  

Em que tempo e em que lugar se passa a história narrada? 

Quem narra?  

A narrativa é simples ou complexa para ser compreendida? 

Possui diálogos ou não? 

O narrador participa da história ou ele também é um dos personagens? 

 

Entendendo o conto:  

 

01 – “O Patinho Bonito” é um texto criado a partir de um conhecido conto maravilhoso. 

a) Qual é esse conto? 
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02 – A expressão ERA UMA VEZ, que tradicionalmente inicia os contos maravilhosos, remete a um tempo 

passado, distante e indeterminado. No conto “O PATINHO FEIO” o tempo também é indeterminado? 

Justifique sua resposta.     

 

03 – Em “O PATINHO FEIO”, as diferenças entre o patinho e os outros patos também começam pelo ovo. 

Comparando as duas histórias, responda: 

a) Como era o ovo que deu origem ao patinho feio? 

 

b) Como era o ovo que deu origem a Milton? 

     

04 – Um dia a casca do ovo se quebrou e “de lá saiu um lindo patinho. Era azul? Não. Não era. Era um 

patinho normal”. Nessa situação o que o narrador quer dizer com a expressão “patinho normal”? 

      .   

    

05 – No conto “O PATINHO FEIO”, em nenhum momento o patinho desconfia de sua identidade (que ele é 

diferente dos demais). E com Milton, isso também ocorre? 

      

06 – Em “O PATINHO FEIO”, todos se afastam do patinho por causa de sua feiura. No conto “O 

PATINHO BONITO”, Milton não tem esse problema, mas também não se relaciona bem com os outros 

patos. Por quê? 

       

07 – No conto “O PATINHO BONITO”, há o momento em que uma história acontece dentro de outra. Qual 

é a história que há dentro da história de Milton? Em qual parágrafo ela começa e onde ela termina? 

 

08 – No final do conto “O PATINHO FEIO”, o patinho descobre sua verdadeira identidade e, como cisne, 

encontra finalmente o seu grupo.  

 

Compare os dois contos e responda: 

a) Milton também descobre uma nova identidade? 

       

 

b) Ele também encontra o seu verdadeiro grupo? 

   . 

 

c) As duas histórias têm finais semelhantes? Por quê? 

       

 

09 – Durante séculos, os contos maravilhosos e as fábulas têm contribuído para a educação das crianças. 

Apesar de os contos nem sempre apresentarem uma moral no final da história, como ocorre nas fábulas, eles 

também transmitem ensinamentos. 

 

a) Que tipo de ensinamento o conto “O PATINHO FEIO” transmite? 

      

 

b) E o conto “O PATINHO BONITO”? 

 

Para relembrar...  

 

O Patinho Feio | Historia completa - Desenho animado infantil com Os Amiguinhos 

https://www.youtube.com/watch?v=lJWJvxRPQuw    

 
ATIVIDADE 2 
 

1-) Assinale com um (X) as alternativas em que TODAS as palavras em destaque são substantivos. 

https://www.youtube.com/watch?v=lJWJvxRPQuw
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a. (   ) “Não seja bobo! Galinhas botam ovos brancos!” 

b. (   ) “O tempo foi passando, e Milton era o patinho mais bonito da escola.” 

c. (   ) “Ele se olhava no espelho e dizia: "Como eu sou bonito!" 

d. (   )”Uma noite Milton resolveu fugir de casa.” 

 

2-) Separe as palavras abaixo, colocando-as na coluna adequada:  

azulado, televisão, bonito, computador, ator, baixinho, espelho, gente, talento, robô, fantasia, contente, 

suspiro, lagoa, cabeça, brilhante, difícil, normal. 

 

Substantivos  Adjetivos 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3-) Leia a tira e responda.  

 

 
 

3.1-) Julieta diz ao Menino Maluquinho que cada pessoa a caracteriza de modo diferente. 

a) Que adjetivo a mãe emprega para caracterizar a filha? E o pai?  

b) O que as visitas pensam de Julieta? 

 

3.2-) Por que você acha que as pessoas têm opiniões tão diferentes sobre Julieta?  

 

3..3-) E você? Como você acha que é? Empregue três ou mais adjetivos para caracterizar-se. 
 

 

4-) Qual a importância dos substantivos nos textos?  

 

 

5-) Qual a importância dos adjetivos nos textos? 
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29/04/2020 

Vamos praticar um pouco os assuntos que você estudou em sala antes da quarentena... 

Para isso, por meio de atividades, tentaremos desenvolver a seguinte habilidade: 

(EF06MA01A) Comparar, ordenar, ler e escrever números naturais fazendo uso da reta 
numérica. 

Releia suas anotações no caderno e faça as atividades a seguir. 

 

ATIVIDADE 
 

1. Considere o grupo dos dedos de uma das mãos e o grupo das vogais do nosso alfabeto. 

a) O que podemos dizer sobre a quantidade de elementos dos dois grupos? 

b) Qual é o nome e o símbolo que associamos à quantidade de elementos dos dois grupos? 

2. Escreva o sucessor de cada número natural a seguir. 

a) 301     b) 99.999 

c) 0     d) 19.899 

3. Quantos algarismos você usa para escrever cada um dos seguintes números naturais? 

a) 362   c) 10.567.901 

b) 30.000  d) 4 

4. Todo número natural tem sucessor e antecessor? Justifique. 

 

 

5. Observe a sequência dos números naturais pares: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ... 

Nessa sequência, qual número par vem logo depois de: 

a) 638?    b) 1.326?    c) 19.554? 

6. Observe a sequência dos números naturais ímpares: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ... 

Nessa sequência, qual número ímpar vem logo depois de: 

a) 1 003?    b) 9.009?    c) 20.221? 

 

 

Prefeitura Municipal de Taubaté 
Secretaria de Educação 

ESCOLA SEM MUROS 

MATEMÁTICA – 6º ANO 
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30/04/2020 

Vamos continuar praticando um pouco mais os assuntos que você estudou em sala antes da 

quarentena... 

Para isso, por meio de atividades, tentaremos desenvolver a seguinte habilidade: 

(EF06MA03) Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos (mentais ou escritos, 
exatos ou aproximados) com números naturais, por meio de estratégias variadas, com 
compreensão dos processos neles envolvidos com e sem uso de calculadora. 

Releia suas anotações no caderno e faça as atividades a seguir. 

 

ATIVIDADE 
 

1. Em 2017, 1.692 estudantes participaram de uma gincana cultural. Em 2018, o número de 

participantes nessa gincana foi 2010. Em qual desses anos houve um número maior de 

participantes? Quantos participantes a mais? 

 

 

 

2. Um automóvel custa, à vista, 27.545 reais e, a prazo, 36.290 reais. A diferença entre esses 

valores equivale ao juro que se paga pelo financiamento. Se uma pessoa comprar esse 

automóvel a prazo, que quantia pagará de juro? 

 

 

 

3.  Calcule os números que faltam: 

a) ? – 6.429 = 6.991     b) 15.000 – ? = 7.995 

 

 

 

 

4. Sabe-se que a e b são dois números naturais tais que a x b = 237. Qual é o valor da 

expressão b x a? 

 

5. Determine o valor das seguintes expressões: 

a) 25 x (72 + 51)      b) 32 x (64 – 48) 

 

 

 

6. (SARESP) Tenho 1.320 figurinhas. Meu primo tem a metade do que tenho. Minha irmã temo 

triplo (ou três vezes) das figurinhas do meu primo. Quantas figurinhas minha irmã tem? 



 

6ano hist aula 1 1 

 

 

NOME: A questão do tempo, sincronias e diacronias: 

TURMA ANO: 6º Equipe docente de História 

Data: aula 1 HISTÓRIA 

 

 

Habilidades: (EF06HI01) Identificar diferentes formas de compreensão da noção de tempo e de 
periodização dos processos históricos (continuidades e rupturas). 

 

O TEMPO 

 

A História é a ciência que estuda as mudanças e permanências nas sociedades ao longo do tempo, tempo 
como foco o papel dos seres humanos nessas transformações. Entendemos por mudanças as coisas que 
passaram por modificações, já as permanências destacam o que não se alterou ao longo do tempo. 

 

CALENDÁRIOS 

 

Cada povo desenvolveu sua forma de contar a passagem do tempo, por isso não existe um calendário 
superior ao outro, pois todos satisfazem as necessidades dos povos que os criaram. Contudo, atualmente, 
o calendário utilizado internacionalmente é o Gregoriano, que é o que usamos no Brasil. Nosso calendário 
é solar e cristão, pois divide o tempo em antes e depois de Cristo e um ano representa uma volta da Terra 
ao redor do Sol. 

 

CONCEITOS IMPORTANTES: SINCRONIA E DIACRONIA 

 

Todos os acontecimentos que ocorrem numa mesma temporalidade são considerados sincrônicos, mas 
os eventos que se sucedem (um acontecimento seguido de outro) podem ser chamados de diacrônicos, 
pois obedecem a uma ordem cronológica. 
 

ATIVIDADE 

 

Compare as duas imagens da praça Dom Epaminondas de Taubaté e destaque as mudanças e as 
permanências. 
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OS PONTOS CARDEAIS E SUAS SUBDIVISÕES 

Como você já estudou, existem os pontos (ou direções) de orientação e localização, são eles: 

 

Pontos Cardeais: que correspondem aos pontos básicos para determinar as direções e são concebidos a partir da posição na qual o 

Sol se encontra durante o dia. Os quatro pontos são: Norte (sigla N), Sul (S), Oeste (O ou W) e Leste (E). 

 

Pontos Colaterais: eles se encontram entre os pontos cardeais e são chamados de Sudeste (SE), Nordeste (NE), Noroeste (NO) e 

Sudoeste (SO).  

 

Pontos Subcolaterais: estão localizados entre ponto cardeal e um colateral, totalizam oito pontos. São eles: Norte-nordeste (sigla 

NNE), Norte-noroeste (NNO), Leste-nordeste (ENE), Leste-sudeste (ESE), Sul-sudeste (SSE), Sul-sudoeste (SSO), Oeste-

sudoeste(OSO) e Oeste-noroeste (ONO). Para inserir todos os pontos apresentados foi criada a rosa dos ventos, 

chamada também de rosa dos rumos e rosa-náutica. 

 

 

 

ALUNO: ESCOLA: 

 

ANO/ TURMA: 6º 
COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA 

AULA 04 
HABILIDADE: (HCEF06GE04T) Utilizar as direções cardeais e colaterais e as 

coordenadas geográficas na localização de componentes físicos e humanos. 
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Coordenadas Geográficas 

 

As coordenadas geográficas 

são um sistema de linhas 

imaginárias traçadas sobre o 

globo terrestre ou um mapa. É 

através da interseção de um 

meridiano com um paralelo que 

podemos localizar cada ponto da 

superfície da Terra.  
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Queridos Alunos! 

Bom dia, boa tarde ou boa noite! 
Nós, professores de ciências da Rede Municipal de Ensino de Taubaté, preparamos atividades para que você 
possa continuar estudando sem sair de casa e é claro que precisamos da sua parceria. Podemos estar 
afastados da escola, porém sua aprendizagem não pode parar! Esta semana vamos dividir nosso estudo em 
dois dias! Então, “bora lá” organizar seus horários de estudo!  
 
Espero que vocês estejam bem! 

Habilidades Curriculares Trabalhadas esta Semana! 

Ano 
Eixos 

Organizadores 
Habilidade 

6º Ano 
TERRA E 

UNIVERSO 

(EF06CI11) Identificar as diferentes camadas que estruturam o 

planeta Terra (da estrutura interna à atmosfera) e suas principais 

características. 

(EF06CI12A) Identificar diferentes tipos de rocha relacionando a 

formação de fósseis a rochas sedimentares em diferentes períodos 

geológicos.                                                  

 

Atividades 

 

 As camadas da atmosfera representam as divisões da atmosfera terrestre em níveis com 

características particulares. A divisão mais comum baseia-se na variação da temperatura de acordo com a 

altitude, mas há outras maneiras de dividir e classificar as camadas, como por meio do critério relacionado 

com a composição do ar. A classificação baseada na temperatura divide a atmosfera em cinco camadas: 

troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. É importante dizer que essa divisão não apresenta 

limites estabelecidos entre as camadas, visto que a atmosfera é um meio fluido constituído por diversos 

gases. 

Aluno: 

Ano/Turma: 6º Ano Professora: Ana Carolina dos Santos Pereira Oliveira 

Data:  

Componente Curricular: Ciências da Natureza 
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https://brasilescola.uol.com.br/geografia/a-dinamica-atmosfera.htm 

1) A maior parte dos fenômenos meteorológicos, como chuvas, ventos e deslocamentos de massas de ar, 

ocorre na: 

a) Estratosfera  d) Termosfera 
b) Troposfera   e) Exosfera 
c) Mesosfera 
 
2) Faça a correspondência das camadas da atmosfera com suas respectivas características:  

(   ) Troposfera (1) É nessa camada que se localiza a camada de ozônio, responsável por filtrar os raios 
solares nocivos à saúde. 

(   ) Estratosfera (2) É a última camada da atmosfera, e nela orbitam os satélites artificiais. 

(   ) Mesosfera (3) É a camada mais fria da atmosfera terrestre. 

(   ) Termosfera (4) Essa camada apresenta elevação de temperatura, que pode alcançar 1500º C. 

(   ) Exosfera (5) É a primeira camada da atmosfera, onde ocorrem os fenômenos meteorológicos. 

 

3) Esta é uma atividade interativa para montar no caderno de Ciências. Assim, fica muito mais fácil o 

entendimento das camadas da atmosfera.  

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/a-dinamica-atmosfera.htm
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4) Veja o esquema abaixo e depois responda as questões a seguir: 
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https://br.pinterest.com/pin/569916527843815695/ 

 

5) Comparando a Terra a um ovo cozido, pode-se ter uma ideia de como o planeta é dividido em camadas. 

De acordo com a ilustração, é possível afirmar que a gema, a clara e a casca do ovo correspondem, 

respectivamente, às seguintes camadas da Terra:  

 

 

a) crosta, núcleo e manto. 
b) manto, núcleo e crosta.  
c) núcleo, manto e crosta.  
d) barisfera, crosta e manto. 
 

 

 

 

 Leia o texto abaixo:  

 

Os Tipos de Rochas 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/tipos-rochas.htm 

 

https://br.pinterest.com/pin/569916527843815695/
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/tipos-rochas.htm
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 A estrutura geológica é extremamente importante na formação dos recursos minerais, além de 
estabelecer uma grande influência na consolidação dos relevos e automaticamente do solo. Para 
compreender a estrutura geológica de um lugar é preciso analisar e conhecer os tipos de rochas presentes no 
local. Rocha é a união natural de minerais, compostos químicos definidos quanto à sua composição, podem 
ser encontrados no decorrer de toda a superfície terrestre.Veja alguns exemplos de minerais: quartzo, grafita, 
calcita, mica, feldspato, talco, diamante. 

 
As rochas são classificadas em:  

• Ígneas ou magmáticas: são rochas formadas pelo esfriamento e solidificação 
de elementos endógenos, no caso, o magma pastoso. São exemplos de rochas 
magmáticas: granito, basalto, diorito e andesito. 

 
• Sedimentares: esse tipo de rocha tem sua formação a partir do acúmulo de 
resíduos de outros tipos de rochas. São exemplos de rochas sedimentares: 
areia, argila, sal-gema. 
Esse tipo de constituição rochosa, em certos casos, favorece a preservação de 
fósseis, que, por esse motivo, só podem ser encontrados em rochas 
sedimentares. Além disso, nas chamadas bacias sedimentares, é possível a 
existência de petróleo, recurso mineral muito importante para a sociedade 
contemporânea. Exemplo: calcário.  

• Metamórficas: esse tipo de rocha tem sua origem na transformação de outras 
rochas, em virtude da pressão e da temperatura. São exemplos de rochas 
metamórficas: gnaisse (formada a partir do granito), ardósia (originada da 
argila) e mármore (formação calcária). As mais antigas rochas são as do tipo 
ígneas e metamórficas, que surgiram respectivamente na era Pré-Cambriana e 
Paleozoica. Essas rochas são denominadas de cristalinas, por causa da 
cristalização dos minerais que as formaram. Ao contrário das outras, as rochas 
sedimentares são de formações mais recentes, da era Paleozoica à Cenozoica. 
Essas são encontradas em aproximadamente 5% da superfície terrestre. Dessa 
forma, os minerais e as rochas compõem uma parcela primordial da litosfera, 
que corresponde ao conjunto de elementos sólidos que formam os continentes 
e as ilhas.  

 

 
6) O que são fósseis? 
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Dear Student! 

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. Esta semana vamos dividir nosso estudo em dois 

dias! Então bora lá organizar seus horários de estudo!  

Hope you are all okay 

Teacher Nícolas 

Habilidades Curriculares Trabalhadas esta Semana! 

Ano 
Eixos 

Organizadores 
Habilidade 

6º Ano 

ORALIDADE 

LEITURA 

ESCRITA 

(HCEF06LI22T) Formular hipóteses sobre a finalidade de um gênero discursivo 

em Língua Inglesa, com base em sua estrutura, organização textual e pistas 

gráficas. 

(HCEF06LI25T) Produzir textos escritos em Língua Inglesa (histórias em 

quadrinhos, cartazes, chats, blogues, agendas, fotolegendas, capa de revista, 

ficha de autoidentificação, entre outros), sobre si mesmo, sua família, seus 

amigos, gostos, preferências em sua vida e contexto escolar. 

 

Vamos começar nossa aula com algumas Warm-up Questions! 

 Quando você não sabe uma palavra em inglês, onde/com quem você geralmente pesquisa: na 

internet, com amigos ou no dicionário? 

 Você sabe como pesquisar uma palavra no dicionário?  

 Quando foi a última vez que você usou um dicionário? Ele era um dicionário on-line ou impresso? 

Na sua escola, qual é o mais usado? 

 

1. Write T (True) or F (False). 

(   ) Um Picture Dictionary é um dicionário que apresenta as definições dos termos com desenhos ou 

fotografia.   

(   ) O dicionário pode apresentar o gênero (masculino ou feminino) da palavra.  

(   ) Os bons dicionários só têm versões impressas.  

(   ) Apenas o dicionário monolíngue apresenta a transcrição da pronúncia da palavra.  

(   ) Os dicionários monolíngues e bilíngues fornecem informações sobre a classe de palavras dos termos 

(substantivo, adjetivo, verbo etc.).  

 

Nome: 

Ano/Turma: 6º Ano Professor (a): Docentes de Língua Inglesa da Rede de Taubaté 

Data:  

Disciplina: Língua Inglesa 
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Leia o texto abaixo:  

 

 

2. Com base na leitura do texto podemos afirmar que ele é 

a. um verbete de dicionário bilíngue. 

b. uma entrada em uma enciclopédia.  

c. um verbete de dicionário monolíngue.  

d. um verbete de dicionário bilíngue ilustrado. 

 

3. Com base no texto, classifique as sentenças abaixo em V (verdadeiras) ou F (falsas). 

a. ( ) A entrada (entry word) do texto é a palavra “English”.  

b. ( ) É apresentada apenas uma definição (definition) para a palavra.  

c. ( ) A classe gramatical (part of speech) indica que a palavra é um verbo.  

d. ( ) A frase “Are you English?” representa um exemplo de uso (sample sentence). 

 

4. Ligue corretamente cada figura ao seu nome em Inglês:  

 

Gabarito 

1. T T F F T      2.A     3. V F F V  

Fonte: Time To Share (2018) 


