
 

6º ano – Inglês 

Correção das atividades do dia 13 de Abril 

Página 73 

2) twelve / math / Saturday / there aren’t / October. 

 
3) Página 73 e 74. 

a) (F) There are six books on the desk. 

b) (T) 

c) (T) 

d) (F) There is a guitar photo on the wall. 

e) (F) There is a lamp behind the boy. 

 
4) página 74 

a) a student 

b) geography 

c) twelve 

d) San Diego, California 

e) 25 

 
Página 78 e 79 

Tradução do diálogo: 

a) Wow, é quinze para as oito. Euestou atrasado para a escola! 

 
b) Que horas são Susan? 

É 1 hora da tarde. Recio que vamos perder o vôo. 

 
c) Bom dia, classe! Esta é sua new amiga de classe. O nome dela é Jane. 

Bem vinda, Jane! 

 
d) Que barganha! A camisa cinza por 10 dólares! 

Você está certa Judy! 

 
e) História é nossa primeira aula hoje, certo? 

Não, história é nossa segunda aula. A primeira aula é artes. 



Atividade do dia 27 de Abril – 2 aulas 

 
- Através do texto entre Laura e Mia da página 79 responda o exercício 2 com 

T (true) para verdadeiro e F (false) para falsa. 

 
- No exercício 3 da página 79 e 80 vocês deve completar com as palavras 

abaixo: 

 
*Descubra qual palavra se encaixa nas letras a, b, c. 

 
- Assista o vídeo no youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=NyZc-TJZQ80 

foi acessado dia 20 de Abril de 2020. 

 
- Caso você queira praticar as horas em inglês, vou colocar o link de um 

jogo: (é só colocar seu nome e um e-mail para começar a jogar) 

https://m.meuingles.com/play/the-right-time/ 

Acessado dia 20 de Abril de 2020 

 
- Em relação às horas em inglês responder os exercícios da página 81, 

82, 83 

 
- No exercício 2 da página 84 você deverá e o Listening da página 84 

iremos fazer juntos quando retornar as aulas. 

 
- Através do texto da página 85 responda os exercícios 2 e 3. 

At o’clock What time 

https://www.youtube.com/watch?v=NyZc-TJZQ80
https://m.meuingles.com/play/the-right-time/

