
SUPPORT MATERIAL 

7th GRADE 

Teacher Luísa 

 Week 4 

 

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

seguir:  

7th grade – Week 4: https://www.youtube.com/watch?v=YOs0n9K2d3Q 

 

 ENGLISH JOB 

 
Antes da quarentena, foi marcado em sala de aula um trabalho sobre o livro ‘Civil 

War’. Porém, não conseguimos fazer a apresentação. Por esse motivo, o trabalho no 

formato que foi marcado está cancelado. Seguem as novas orientações: 

 

- Ao finalizar a leitura do livro, como foi pedido na primeira semana de atividades em 

casa, fazer a atividade de WRITING (escrita) da página 57.  

- Na página 57, temos 8 situações. Vocês irão escolher 1 dessas situações e fazer 

um pequeno texto, em inglês, de acordo com o que se pede no livro.  

- Colocar o título da questão que escolher na atividade. 

- Escrever no caderno um texto com no mínimo 10 linhas e no máximo 15 linhas.  

- O trabalho deverá ser feito à caneta. 

- Colocar nome e turma, assim como foi feito no teste. 

- Enviar uma foto do trabalho, em alta resolução, para o meu e-mail: 

luisasouzav@gmail.com 

- Prazo de entrega: 19/04/20.  

- Vale lembrar que esse trabalho será pontuado. 

 

 Present Continuous (Copiar ou colar essa anotação no caderno) 

We use this tense to talk about: 

 Things that are happening at the moment of speaking. (Coisas que estão 

acontecendo no momento da fala) 

I’m watching tv now. (Eu estou assistindo TV agora) 

You are studying now. (Você está estudando agora) 

 

 Temporary actions (ações temporárias)  

We are studying at home this week. (Nós estamos estudando em casa essa 

semana.) 

She is going vegetarian this semester. (Ela será vegetariana esse semestre.) 

https://www.youtube.com/watch?v=YOs0n9K2d3Q
mailto:luisasouzav@gmail.com


 

 Affirmative 

 

I   AM  WATCHING   TV   NOW. 

 

 

 

 

 

 

 Negative 

 

YOU  AREN’T  STUDYING   NOW.  

 

 

 

 

 

 

 Interrogative 

 

IS  SHE  GOING VEGETARIAN THIS 

SEMESTER? 

 

 

 

 

Subject 

(Sujeito) 

Verb be Verb + ING 

 

Subject 

(Sujeito) 

Verb be 

(negative form) 

Verb + ING 

 

Verb be Subject 

(Sujeito) 

Verb + ING 

 

Remember!! 

                           Verb be - AM, IS, ARE 

Affirmative: I am/ I’m – Negative: I am not/ I’m not 

Affirmative: He is/ He’s – Negative: He is not/ He isn’t 

                   She is/ She’s – Negative: She is not/ She isn’t 

                   It is/ It’s – Negative: It is not/ It isn’t 

Affirmative: We are/ We’re – Negative: We are not/ We aren’t 

                   You are/ You’re – Negative: You are not/ You aren’t 

                   They are/ They’re – Negative: They are not/ They aren’t 



 Let’s practice  
 

What are you doing in the quarantine? O que você está fazendo na quarentena? 

Faça um vídeo mostrando o que você está fazendo em casa esses dias de 

quarentena. Vale lembrar, que para isso você terá que utilizar o present 

continuous. Fazer no mínimo 5 frases.  

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 

 

 

 

 

 

 

 


