
SUPPORT MATERIAL 

6th GRADE 

Teacher Luísa 

 Week 4 

 

Para melhor compreender as atividades dessa semana. Acessar o vídeo a 

seguir:  

6th grade – Week 4: https://www.youtube.com/watch?v=vlOi_DRxJlw 

 

 ENGLISH JOB 

 

Dear students, 

 

Antes que começar a quarentena, foi marcado um trabalho para o dia, 

27/03/20. O mesmo, era sobre o livro ‘The Avengers’. Foi solicitado que vocês 
escolhessem um vingador e escrevessem uma descrição dele, todas as 

informações foram passadas no dia, 13/03/20, e estão no caderno.  

 

Favor enviar a foto, em alta resolução, do trabalho, assim como fizeram do 

teste, para o meu e-mail até o dia 19/04/20. O meu e-mail é 

luisasouzav@gmail.com.  

 Fazer à caneta azul ou preta. 

Lembrando que esse trabalho será pontuado. 

 

 

 Identification Card – ID CARD 

 

-     Um ID Card é um cartão de identificação, uma carteira de identidade, 

porém ele pode ser feito para o acesso a bibliotecas, clubes, escolas etc. 

Observe: 

 

 

 

 

                 Name: Tom Garcia  

                 Age: 15                                                                             

                Address: 2495 Golden Gate Ave.   

                Zip code: 94118 

                Phone number: (415) 422-5555 

 

 

Nessa parte estará escrito o nome da pessoa. 

Algumas vezes completo, outras poderá ser o nome 

e o último sobrenome. Por exemplo: Luísa Souza 

Vieira ou Luísa Vieira. 

Nesse 

campo você 

preencherá 

com sua 

idade.  

Inserir 

aqui o 

CEP da 

sua rua. 

Espaço 

destinado 

para o 

número de 

telefone. 

Colocar 

entre 

parênteses o 

código de 

área, no 

nosso caso 

(32). 

https://www.youtube.com/watch?v=vlOi_DRxJlw
mailto:luisasouzav@gmail.com


 

 

 

 

Attention!!  

 Ao pronunciarmos o número de telefone, devemos ficar atentos aos números 

repetidos. Por exemplo: 

Ao invés de falarmos esse número 422-5555 da seguinte maneira: four two two – five 

five five five. 

Podemos pronunciar de uma forma mais simples, usando a palavra Double. Então, o 

telefone 422 – 5555 seria: four double two – double five double five.  

 Devemos ficar atentos também à pronúncia do número 0. Ao falarmos números de 

telefone devemos dizer ‘Oh’ ao invés de Zero. Por exemplo: 

 

509 6995 – Five oh nine - six double nine five. 

 

 

 

 Now it’s your turn!! 
 
Monte em seu caderno o seu ID Card, seguindo o modelo acima.  

Feito isso, para praticar a sua oralidade, grave um pequeno vídeo lendo as 

informações de seu ID CARD.  

 

Poste o vídeo em seus stories no Instagram e me marque, para aqueles que 

não me seguem o meu Instagram é @luisasouzavieira. Vocês também podem 

marcar o colégio @colegioequipejf. 

 

Se você não conseguir me enviar por essa plataforma, quando retornarmos 

verificaremos a atividade. 

 

 

 

 

Miss you 

 

Escrever o endereço (address). Mas em inglês escrevemos da seguinte 

maneira: 1º colocar o número da casa ou prédio. / 2º Escrever o endereço, 

depois colocamos Street (rua), Square (praça) ou Avenue (Avenida). Por fim, 

se a pessoa morar em apartamento colocar # seguido do número. Example: 

41 Ofélia Resende Street #302 


