
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                        Escola municipal João Lourenço de lira  

                      Rua dez ____/________/_____                          

                        Nome ; __________________________________ 

                     11º/12º bloco de atividade de língua inglesa 2º ano  

                                                 

 Fiquem atentos a cada explicação 

para responderem as atividades 

com sucesso . 

Antes de iniciar coloque seu nome 

na atividade escreva com caneta o 

seu nome e com letra legível . 

Não esqueça de verificar se sua 

atividade foi totalmente respondida. 

Sempre que surgir duvidas  fale 

com o professor(a). 

 

Olá meus amores! 

Desejo que todos 

estejam bem vamos 

continuar com nossas 

atividades 

Nesta atividade iremos 

trabalhar um pouco de 

interpretação de texto . 

Fique atento a palavras 

que você já aprendeu em 

língua inglesa . 

 

Recordando ; Para fazermos uma boa compreensão de um texto em inglês, é preciso 

analisar as palavras de fácil compreensão, e as palavras mais repetidas ,pois indicam a 

que se referem o texto. 

É importante  saber que as vezes traduzir as palavras ou até mesmo uma frase  ajudam a 

compreender   melhor o texto. 

 Traduza o texto e em seguida faça a 

interpretação não se esqueça de 

organizar de acordo com o texto ao 

lado. 

HI Minnie!  

i am happy  , because i 
finished  my 

Portuguese exercise  . 

In the next moth i go to 
the   beach . 

 

Hi Mickey!  

I  am not finished. 

Nice, I  won´t  go 

because I didn’t 

do my exercise 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Após a tradução do texto responda as questões referentes ao mesmo. 

 De acordo com o que você leu; sobre oque o Mickey e Minnie estão falando?  

__________________________________________________________________________ 

Qual a disciplina eles citam no texto  e quem já concluiu a atividade ?  

__________________________________________________________________________ 

Porque Minnie não vai á praia com o Mickey? 

__________________________________________________________________________________________

Algumas pessoas costumam substituir o café por fruta, outras consomem frutas também no 

café da manha tornando assim uma refeição mais saudável, logo no inicio da manhã e você 

quais dessas guloseimas você consome no café da manhã? Marque com um X ou circule. 



 

 

 

I like to eat ________________ and _____________( Eu gosto de comer ...e …)   

 

 

 

 

 

I don´t like to eat_____________And _______( Eu não gosto de comer …e …) 

 

 

 

 

Observe  os desenhos abaixo e o nome dos alimentos em seguida marque o desenho de 

acordo com o nome citado e em seguida  pinte o desenho que você não marcou . 

Observe atentamente as frases em inglês e em seguida faça um desenho representando 

oque você gosta de comer e oque você não gosta e com a ajuda de seu familiar procure o 

nome da comida no dicionário e complete a frase. 

 
 

 
 



 

 

 

Hi! I am Nina  

I am ____________________years old. 

I have ___________________brothers and ___________ sister. 

I am ________________friends and  _______________cousin. 

My friend Mark have  ________________ years old and ___________brothers. 

 

Observe abaixo a pagina contem vários números e nomes ,analise bem o numero escrito na 

figura e em seguida marque o nome do numero correspondente  

Complete as frases abaixo com o nome do numero que você encontrou na atividade anterior. 

. 


