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ESCOLA ESTADUAL JADA TORRES 

Disciplina:   Língua Inglesa                 Carga hóraria:08 horas mensais                 Mês: fevereiro / março 

Professora: Guiomar Néris 

Aluno(a):________________________________________________________________________ 

Ano: 2021      Turma: 6° ano _____      Turno: Matutino 
 

 

Língua Inglesa 

Códigos das Habilidades Objetos de conhecimentos 

 

EF06LI25- EF06LI01.1MT  
 Cumprimentos e saudações;  Greetings 

 Estações do ano; Seasons of the year 

EF06LI03 - EF06LI04 -  Números até 20;  Numbers 0 a 20 

EF06LI09 - EF06LI17  

 

LET´S STUDY ENGLISH! ( Vamos estudar Inglês! ) 

ENGLISH AROUND US ( O inglês ao nosso redor) 

 

1)Agora, faça uma pesquisa em sua casa. Observe nos objetos da casa, nos móveis, eletro - eletrônicos, 

alimentos, roupas etc... Quais palavras em inglês você conseguiu encontrar? Se for preciso, consulte 

um dicionário de Inglês / Português ou pesquise na internet. 

 

Inglês todos os dias 

SANDWICH MILK SHAKE 

CHEESE 

HOT DOG 
CUP CAKE 

Can you speak English? 
Você fala Inglês? 

 

Quem nunca foi ao shopping center e tomou um 

milk shake? Quem nunca usou um short, um jeans 

ou um baby doll? Quem nunca comeu um 

hamburguer, um x-burger ou um x-salada? Quem 

nunca jogou video game? 

 
Acho que muita gente já pronunciou estas palavras e 

nem percebeu que estava utilizando palavras em 

Inglês  

 
Você conhece o Inglês mais do que imagina. 

www.solinguainglesa.com  

http://www.solinguainglesa.com/
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Greetings and GOODBYES (cumprimentos e despedidas) 

 
GREETINGS- Cumprimentos e saudações em inglês 

chamamos de GREETINGS, e palavras e expressões 

de despedidas, de GOODBYES. 

 

Vejamos alguns: 
 

What’s your name?= Qual é o seu nome? 

My name is Suzan.= Meu nome é Suzan. 
https://br.pinterest.com/irismira/teaching-english/ 

 

 

Hi! Oi ! Hello! = Olá! How are you! = Como vai você? 

I am fine and you? = Estou bem e você? I am fine too! = Eu estou bem também! 

Nice to meet you! = Pazer em conhecê-lo! Nice to meet you too!= O prazer é meu também! 

Good morning! = Bom dia! Good afternoon! = Boa tarde! 

Good evening! = Boa noite! (Ao encontrar alguém no começo da noite.) 

Good night! = Boa noite! (Ao se despedir de alguém a noite.) 

See you tomorrow! = Vejo você amanhã! See you later! = Vejo você depois! 

Have a nice day! = Tenha um ótimo dia! Goodbye!= Tchau! 

 
 

2)Coloque as palavras em ordem para formar as frases corretamente em Inglês. 
 

 
 

 

 

3)Desembaralhe as letras e descubra quais cumprimentos estão escritos em 

Inglês. 
 

 

 

https://br.pinterest.com/irismira/teaching-english/


3  

WHAT ARE TEY SAYING? ( O QUE ELES ESTÃO DIZENDO? ) 

4)OBSERVE AS PALAVRAS NOS CÍRCULOS E ESCREVA ONDE ELAS SE ENCAIXAM. 
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    5).Ao despedir-se, você pode expressar quais cumprimentos em inglês? Assinale apenas uma alternativa. 

     (A). Good bye! 

     (B). Hello! 

     (C). Hallo! 

     (D). Good morning! 

 

    6).Leia atentamente as alternativas e responda o significado de item: 

    (A). Good bye:_______________________________________________________ 

    (B). See you tomorrow:________________________________________________ 

    (C) Mr. (Mister):_______________________________________________________ 

    (D) Come again!:______________________________________________________ 

    (E) Good afternoon:____________________________________________________ 

 
    7).Assinale a alternativa que contém expressões em inglês, as quais podem ser utilizadas em qualquer momento do dia. 

    

   (A) Hi!, Hello!, Hallo! 

   (B). Good afternoon!, Good night!, Good evening!, 

   (C). Good afternoon!,See you later!, Good evening!, 

   (D). So long!, Good afternoon!, Good morning! 

 

    8.Assinale a alternativa que contém a informação correta: 

 

   (A).Hi!, Hello!,Hallo! São cumprimentos utilizados somente aos sábados. 

   (B). Come again! Significa: Sono atrasado 

   (C). See you later! Dizemos quando nos despedimos a noite. 

   (D). So long! Significa Até logo! 

 

Good Maners 

       9)Observe e depois escreva a tradução em inglês de cada cena: 

 

 

a) Bom dia!    

b) Desculpa!    
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c) Eu posso ajudar você?   

     d) Obrigado!   

e) Com licença!    

f)Boa noite!                                                                                                                                               

g)Boa tarde!   

      h)Por favor!   

 

10) Text: Talking to the class 

 

Teacher: Good morning, class! 

Class: Good morning! 

Teacher: My name’s Rose Silva. I’m your English Teacher. 

Class: Hello, Miss Silva! 

Teacher: Let’s call the roll… 

Number one? 

Girl: Present! 

Teacher: What’s your name, number one? 

Girl: My name’s Amanda. 

Teacher: Number two? 

Boy: Present! 

Teacher: What’s your name, number two? 

Boy: My name’s Daniel. I’m Dan! 

Teacher: Thank you, Dan! 

 

1) Que expressão 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 Rose 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 Daniel? 

 

     11)Que cumprimentos usamos... 

In the morning?   

In the afternoon?    

In the evening?                                                                                                                                            

At night?     

 

      12)Quais cumprimentos em inglês podemos usar a qualquer hora do dia? 

 

       13)Quando nos despedimos de alguém em inglês usamos... 

a) à noite-    

b) a qualquer hora do dia    

 

14)De acordo com as respostas ao exercício anterior, responda: Qual a diferença entre Good Evening e 

Good Night? 

      ___________________________________________________________________________________
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    15)About. You. Responda em Inglês: 

a) What’s your name?   

b) What’s your school’s name?   

c) What’s the name of your English Teacher?   

d) What’s your the telephone number?   

e) What’s your father’s name?   

f) What’s your mother’s name?   

 

           16)Text: At school 

 

Teacher: Hello, Paul! Paul: 

Hello, Mr. Oliveira. 

Teacher: How are you, Paul? 

Paul: Oh, I’m not OK today… 

Teacher: What’s the matter? 

Paul: I have a terrible stomachache! 

Teacher: That’s too bad! Drink some water and go home. Paul: 

Thank you, Mr. Oliveira. 

Teacher: See you. 

 

1) Responda sobre o texto: 

 

a) Onde o professor e o aluno estão?________________________________________________ 

 

b) Com que palavras o professor e o aluno se cumprimentam? Responda em Inglês. 

_____________________________________________________________________________ 

 

c) Como Paul respondeu, em Inglês, à pergunta feita pelo 

professor?__________________________________________________________________ 

 

d) A resposta de Paul foi afirmativa ou negativa? 

_______________________________________________________________________________ 

 

e) Paul diz que não está bem. Por quê? 

______________________________________________________________________________ 

 

f) Com que frase, em Inglês, o professor lamenta o estado de saúde de 

Dan?____________________________________________________________________________ 

 

g) O que o professor sugere a Paul para aliviar a dor de 

estômago?_______________________________________________________________________ 

 

h) Como Paul agradeceu ao professor? 

_______________________________________________________________________________ 
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17)O que a “girl” está dizendo? 

 

( A ) Com licença mãe!  

( B ) Bom dia mãe! 

( C ) Obrigada mãe!      

( D ) Desculpa mãe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seasons of the year 
                            Estações do ano 

   
 

18) Escreva os nomes das Estações do ano – em Inglês 19) Desenhe e pinte sua estação do ano 

de acordo com as imagens.  favorita e escreva o nome em Inglês. 
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20) What is the Season of flowers? (Qual a estação das flores?) 

 

21)Circule os objetos que fazem parte da seguinte estação: Winter 

 

    

 

https://br.pinterest.com/irismira/teaching-english/ 

 

) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2) Faça as continhas e escreva em Inglês os resultados. Veja o exemplo: 

 twenty  

3)Escreva corretamente. 

 

https://br.pinterest.com/irismira/teaching-english/

