
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Escola municipal João Lourenço de lira  

                      Rua dez ____/________/_____                          

                        Nome ; __________________________________ 

                     11º/12º bloco de atividade de língua inglesa 3º 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 e tradução de 

texto. 

Fique atento a palavras que 

você já aprendeu em língua 

inglesa. 

Após a leitura do texto abaixo traduza o texto e responda as perguntas referente ao mesmo 

,peça a ajuda de seus pais ou irmãos ,pode ser usado dicionário on  line se não possuir o 

dicionário fisico 



 

 

 

 

 

 

Após a leitura e tradução da charge ,responda as questões referentes ao texto ; 

Do que se trata a charge? 

_______________________________________________________________ 

Quais palavras/ expressões/imagens ajudaram você a responder a questão 

acima ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Sobre qual país está relacionada a charge acima? 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Há um efeito de ironia nessa charge. Descreva esta ironia ela está 

representada por palavras. 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Traduza o texto aqui; 

Observe as imagens abaixo traduza as frases e coloque cada letra da frase correspondente 

a imagem. 

a. Wash your hands with soap and water regularly 

b. Wear a face mask when you go out in public 

c. Sneeze in your elbow 

d. Use a tissue when you sneeze 

e. Throw away used tissues 

f. Don’t touch your face with dirty hands 

g. Clean your hands with sand sanitizer 

h. Clean and disinfect frequently touched objects and surfaces 



 

 

 A imagens  acima representam quais os tipos de cuidados e por quê?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 Qual o cuidado necessário que devemos ter ao sair e ao chegar em casa ,e 

quais das imagens representam estes cuidados ? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Agora responda as questões abaixo sobre as imagens e as frases que você traduziu. 


