
 

 

 

 

 
 

 
 

ORIENTAÇÕES 
 
1. O trabalho deve ser feita À CANETA azul ou preta em uma 
folha de caderno pautada. 
2. Identificar no CABEÇALHO da folha: nome completo e turma. 
3. Não é necessário copiar as perguntas. Basta identificar a 
questão e respondê-la. 
4. Fotografe a folha (com alta resolução) e mande em anexo 
para o e-mail do(a) professor(a) até o dia 03 de abril. 
5. O assunto do arquivo enviado por e-mail ao professor deve 
ser: 

Nome – série/turma (ex.: João da Silva_2A) 
 

6. Enviar esse teste para: teacher.ana.paula.english@gmail.com 
 
Hello!!! 

Estou com saudades de vocês. Espero que estejam em casa e seguros. Hora de ficar ligado no que está 

rolando para vocês continuarem mentalmente ativos!!! 

A linda professora de inglês passou para vocês um trabalho em substituição ao teste 2 com data de entrega para 

a semana de 23 a 27 de março. Este documento deverá ser enviado até o dia 03/04 para meu e-mail profissional 

(criado só para vocês!!!!).    

Vocês também podem tirar dúvidas, me contar o que estão fazendo e pedir mais atividades neste canal. 

Espero o contato de vocês! 

Lembrem-se de fazerem a lista de exercícios que está disponibilizada no site do colégio e as que estão no 

SAE. Marquei os exercícios das duas primeiras unidades no SAE para até 31/03. Divirtam-se! 

No mais, mantenham o pensamento positivo. Logo estaremos juntos novamente! 

#stayhome #staysafe #staytuned 
I love you guys!!! 

 
Vamos relembrar o que foi pedido como trabalho? 
 

a) Escolha uma música em inglês 

b) Escreva a letra da música e autor/intérprete 

c) Retire/ Marque/ Sublinhe/ Destaque os elementos a seguir: 

• Dois substantivos 

• Dois adjetivos 

• Dois verbos (aponte o tempo verbal utilizado para cada um) 

d) Ilustre com uma foto do artista (adicionei essa parte agora, vai ficar fofo!) 

 

Nota 

Professor(a): Ana Paula 

Data: 30/03/2020 

Aluno(a):                                                                             Turma: 

Matéria: Inglês 

Ano: 3º Ano E.M. 

Valor: 4,0 

2º Teste – 1º Bim 
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