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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Rua Joaquim de Oliveira, 410 - Jd. Cruzeiro – Mairinque/SP 
CNPJ (MF) 45.944.428/0001-20 – CEP: 18.120.000 / Fone (11) 4718-9090 

 

3º ROTEIRO - ATIVIDADES DOMICILIARES 

EJA II – 2º TERMO 

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

 Não é preciso imprimir as atividades. 

 As atividades devem ser realizadas no próprio caderno e na sequência 

apresentada.  

 Se for possível realizar a impressão, as atividades podem ser respondidas no 

próprio roteiro. 

 Procure um lugar tranquilo e sente-se bem acomodado e de preferência com o 

caderno apoiado numa mesa para fazer as atividades. Quando necessitar, 

solicite ou busque ajuda para realizá-las.  

 É sugerido que a sequência de atividades seja realizada um pouco por dia. 

 Para garantir aprendizado e aproveitamento do seu tempo não deve deixar 

acumular atividades e/ou, querer fazer num único dia.  

 Ao fazer os registros deve lembrar-se da necessidade de organização e cuidado 

com o documento de registro de suas tarefas (o seu caderno), não se esqueça 

de colocar a data no início das atividades diárias. 

 Importante: não se esqueça de fazer uma leitura diária, do material que tiver 

em casa: revistas, livros, jornais, rótulos de produtos, propagandas, 

embalagens, bulas, cartazes, letreiros, ou qualquer outro material que tenha e 

possa ser lido. 

 Reserve um horário do dia para a leitura. 

 Quando o aluno for menor de 10 anos, façam a leitura juntos, 15 minutos diários 

são suficientes, conte histórias que você ouviu quando era criança. É bom para 

você e excelente para seu filho.  
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A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTINUA COM OS 
SEGUINTES PARCEIROS E PROJETOS, CONTAMOS COM SUA 

COLABORAÇÃO. 
 

  
http://meioambientenasescolas.org.br/dicas-ambientais/  

 

  
 

http://meioambientenasescolas.org.br/dicas-ambientais/
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USE MÁSCARA SEMPRE 

QUE PRECISAR SAIR 
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Defenda-se:  https://youtu.be/0mTpFWuyk6g 

https://youtu.be/0mTpFWuyk6g
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia :  

                     O que é História em Quadrinhos?  

  História em quadrinhos - ou HQ - é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de 

desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal. Essas histórias possuem 

os fundamentos básicos das narrativas: enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. No geral, 

apresentam linguagem verbal (é a linguagem que se estrutura por meio de palavras - oral ou 

escrita) e linguagem não-verbal (é a linguagem que não se estrutura através de palavras, mas, 

de desenhos, gestos, símbolos, mímicas, etc.). Os artistas utilizam diversos recursos gráficos 

nesse gênero textual com o intuito de trazer o leitor para "dentro" da história contada. Para 

comunicar as falas das personagens, por exemplo, são empregados balões com textos escritos. 

O formato desses balões também transmite intenções distintas.  

 

 Os diversos tipos de balões indicam diferentes intenções, como a fala, um pensamento ou 

um grito. Por exemplo, balões com linhas contínuas sugerem uma fala em tom normal; os balões 

com linhas tracejadas indicam que a personagem está sussurrando; os que apresentam 

contornos em forma de nuvens apontam pensamentos; já os balões com traços pontiagudos 

exibem gritos. Outro recurso bastante explorado são as onomatopeias, definidas como palavras 

que tentam reproduzir os sons. Exemplo: “cabrum”, como o som de trovão; “tic-tac”, como o som 

dos ponteiros do relógio, entre outros. Também é bastante explorado o uso de letras de tipos 

diferentes e sinais de pontuação, sempre buscando a interação com o leitor.  

  As tirinhas são como histórias em quadrinhos, porém, mais curtas. Elas podem estar 

presentes em revistas, jornais, sites, mídias sociais, entre outros.  
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Onomatopeias  

                                                                                           

 

 

Leia o texto abaixo e responda as questões: 

 

Questão 1- Qual o gênero do texto ? 

 a) (  ) Poema        b) (  )Tirinha   c) (  ) Narrativa      d) (  ) Poesia  

 

Questão 2- Qual a finalidade comunicativa do texto? 

 a) (  ) Informar o leitor.                        

 b) (  ) Divertir o leitor.              

 c) (  ) Debater com o leitor.                            

 d) (  ) Questionar o leitor

.   
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Questão 3- Pela expressão corporal, como está o humor do pai do Cebolinha no primeiro 
quadro? Por que ele está assim?  

 a) (  ) Irritado, devido à repetição do som “BUM”.  

 b) (  ) Feliz, por acompanhar o som do instrumento do filho.  

 c) (  ) Atento, para conseguir acompanhar o ritmo do som, feito pelo instrumento do filho.  

 d) (  ) Animado, pela habilidade musical do filho.  

 

Questão 4 - O que gera humor no texto?  

a) (  ) A presença do filho que permanece na casa, mesmo após a solicitação de silêncio.  

b) (  ) O fato do Sr. Cebola pedir silêncio, todavia, após não fazer uso do instrumento,  Cebolinha 
começa a chorar e o barulho continua incomodando seu pai.  

c) (  ) As expressões faciais e corporais das personagens.      

d) (  ) O uso de figuras de linguagem.  

 

Questão 5- Qual a figura de linguagem que denominam as três palavras que aparecem na 
primeira cena?  

a) (  ) Personificação   b (  ) Onomatopeia           c) (  ) Hipérbole  

 

Observe esta outra tirinha:  

 

Questão 6- O que deixa o texto engraçado é: 

a) (  ) o fato do supermercado estar cheio. 

b) (  ) a resposta da mãe. 

c) (  ) a pergunta da filha. 

d) (  ) a resposta da filha  
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Questão 7: No segundo quadrinho, a expressão " Me custaram os olhos da cara" significa:  

a) (  ) que foi preciso arrancar os olhos. 

b) (  ) que o pagamento foi os olhos da cara. 

c) (  ) que foi muito caro. 

d) (  ) que foi muito barato. 

 
Observe:  

 Pronomes são palavras que substituem, determinam ou acompanham os substantivos. 
Além disso, eles indicam a pessoa do discurso (primeira, segunda ou terceira do singular ou do 
plural). Os tipos de pronomes são: pessoais, de tratamento, demonstrativos, possessivos, 
relativos, indefinidos e interrogativos.  

 

Pronomes pessoais:  

PESSOAS DO DISCURSO CASO RETO CASO OBLÍQUO 

1
a
 pessoa do singular Eu me, mim, comigo 

2a pessoa do singular Tu te, ti, contigo 

3a pessoa do singular ele, ela o, a, lhe, se, si, consigo 

1a pessoa do plural Nós nos, conosco 

2a pessoa do plural Vós vos, convosco 

3a pessoa do plural eles, elas os, as, lhes, se, si, consigo 

 

Questão 8- Substitua os nomes grifados por pronomes pessoais do caso reto: 

a) Eu e Valdir fomos ao clube. 

b) O avião subiu muito rápido. 

c) Os pássaros eram coloridos e raros. 

d) A menina é muito delicada e charmosa. 

e) A vendedora é muito esforçada. 

f) Márcia e Laura jantaram juntas após o 

trabalho. 

g) Juliano, Paulo e Afonso foram ao baile de 

formatura. 

h) O ladrão correu muito, mas foi preso pela 

polícia. 

i) Bruna e eu faltamos à aula para irmos ao 

médico. 

j) As meninas vieram ver o bebê. 

 

Questão 9- Preencha as lacunas com um dos pronomes oblíquos: me, mim, comigo, te, ti, 
contigo.  

a) Você sairá _________________?  

b) Eu não ____________ lembrei da prova.  

c) Este presente é para __________?  

d) Recorrerei a ________ sempre que eu precisar.  

e) Iremos _____________ à missa. 

f) O professor _________ explicará melhor. 
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MATEMÁTICA 

Ainda vamos fazer um pouco mais de equações de primeiro grau com uma incógnita. 

Relembre os vídeos. 

https://www.youtube.com/watch?v=m-XKSTjdGOI 

https://www.youtube.com/watch?v=izco-0V6E9A 

https://www.youtube.com/watch?v=NGsMnzNB3Ig 

https://www.youtube.com/watch?v=I-Hc5G3rBUA 

https://www.youtube.com/watch?v=3LzFDVj0M7U 

https://www.youtube.com/watch?v=WTx6tQ5MDtk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m-XKSTjdGOI
https://www.youtube.com/watch?v=izco-0V6E9A
https://www.youtube.com/watch?v=NGsMnzNB3Ig
https://www.youtube.com/watch?v=I-Hc5G3rBUA
https://www.youtube.com/watch?v=3LzFDVj0M7U
https://www.youtube.com/watch?v=WTx6tQ5MDtk
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Agora tente resolver o problema: 

 

 

POLÍGONOS 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2TaXYyJqws 

https://www.youtube.com/watch?v=B-Xq9UR7hSI 

https://www.youtube.com/watch?v=uOyO_7dWC_E 

https://www.youtube.com/watch?v=PfsJPPSHWhM 

https://www.youtube.com/watch?v=Rk_OLAKMzdo 

https://www.youtube.com/watch?v=Ieeu2MTRZ80 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2TaXYyJqws
https://www.youtube.com/watch?v=B-Xq9UR7hSI
https://www.youtube.com/watch?v=uOyO_7dWC_E
https://www.youtube.com/watch?v=PfsJPPSHWhM
https://www.youtube.com/watch?v=Rk_OLAKMzdo
https://www.youtube.com/watch?v=Ieeu2MTRZ80
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FIGURAS GEOMÉTRICAS PLANAS 

 

 

1. Identifique nomeando as figuras: 
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PERÍMETRO 

https://www.youtube.com/watch?v=ws8xoT9E6Ls 

https://www.youtube.com/watch?v=8GW6Qm8bk2g 

Observe o exemplo de como achar o perímetro, é só somar todas as medidas do contorno da 

figura.   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ws8xoT9E6Ls
https://www.youtube.com/watch?v=8GW6Qm8bk2g
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2. Calcule o perímetro da figura abaixo: 

 
 

CIÊNCIAS 

 

O Reino Vegetal 

 A Flor 

 O Fruto e a Semente 

 A Raiz 

 O Caule 

 A Folha 
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HISTÓRIA 

Renascimento Comercial e Urbano 
 

O renascimento comercial e urbano foi resultado de mudanças significativas que 

aconteceram na Europa durante a Baixa Idade Média. Elas resultaram no crescimento das 

cidades, fazendo com que algumas delas chegassem a um número significativo de habitantes. 

Além disso, o crescimento urbano influenciou e foi influenciado pelo renascimento comercial, que 

implicou a ampliação da circulação de mercadorias e a retomada na utilização da moeda, por 

exemplo. 
 
A Europa antes do renascimento comercial e urbano 

O renascimento comercial e urbano aconteceu na Baixa Idade Média e foi parte das 

intensas transformações que a Europa sofreu nesse período. O crescimento do comércio e das 

cidades durante a Idade Média só foi possível porque a disponibilidade de alimento aumentou a 

ponto de permitir o aumento populacional. 

Essas transformações da Baixa Idade Média retomaram o fôlego da cidade e do comércio, 

ambos adormecidos desde a desagregação do Império Romano, consolidada em 476. O fim do 

Império Romano do Ocidente ficou marcado por uma série de conflitos que resultaram no 

estabelecimento dos povos germânicos. 

Esse cenário ficou marcado por guerras que geraram o enfraquecimento das cidades e do 

comércio, uma vez que as doenças e a fome, além dos combates e consequências deles, 

atingiram principalmente as cidades romanas. Com isso aconteceu a ruralização da Europa — o 

abandono das cidades e estabelecimento das pessoas nas zonas rurais. 

Isso porque as zonas rurais tinham os alimentos que estavam em falta nas cidades, e 

nelas as pessoas colocavam-se sob proteção de um patrício/nobre. Com o tempo e a chegada de 

novos invasores na Europa (vikings e húngaros), houve um encastelamento desse continente, 

com a construção de castelos e fortalezas. 

Foi nesse quadro que alguns incrementos técnicos deram início ao maior 

desenvolvimento da agricultura medieval. Melhores técnicas de arado, plantio e descanso do solo 

garantiram um aumento considerável na produção de alimentos. Isso permitiu que a população 

europeia aumentasse e chegasse a cerca de 22 milhões de habitantes por volta do ano 1000. 
 
Renascimento urbano 

O renascimento urbano foi resultado direto do aumento populacional decorrente do 

aumento da produção de alimentos, e também da melhoria no clima nos séculos X e XI. O 

aumento populacional e a existência de um quadro social de grande opressão, a servidão, 

levavam muitos camponeses a fugirem das suas terras. 

https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/baixa-idade-media.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/idade-media.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/crise-imperio-romano.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/povos-germanicos.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/vikings.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/castelo-medieval-simbolo-feudalismo.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/servos.htm
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O objetivo desses camponeses era livrarem-se das obrigações feudais, e assim as 

cidades foram os locais que receberam uma quantidade grande deles. Nelas os camponeses 

buscavam por formas de sobrevivência, o que gerou diversidade de ofícios. Nas cidades houve 

também diversificação dos grupos sociais, e o centro do poder migrou dos bispos para os 

habitantes dos burgos, os burgueses, grupo que enriqueceu por meio do comércio ou de outros 

ofícios. 

O historiador Jacques Le Goff estabelece que o desenvolvimento urbano deu origem a 

um sentimento de pertencimento entre o local e a pessoa nele estabelecida, o que ele define 

como “patriotismo citadino”|1|. As cidades, no entanto, ainda eram dependentes das zonas rurais, 

uma vez que os alimentos que garantiam a sobrevivência nela vinham do campo. É importante 

considerar que o crescimento urbano não pode ser superestimado, uma vez que a população 

citadina durante a Idade Média nunca ultrapassou 20% de toda a população da Europa 

Ocidental. 

O crescimento das cidades foi impulsionado ao mesmo tempo que impulsionou o 

desenvolvimento do comércio. Ele atraiu comerciantes que se instalavam nos arredores delas e 

vendiam suas mercadorias. O crescimento urbano garantiu o desenvolvimento de muitas cidades 

na Europa, sendo Paris, com 200 mil habitantes, a maior delas. Outras cidades importantes, por 

exemplo, foram Florença, Veneza, Londres e Barcelona. 
 
Renascimento comercial 

Além das cidades, o comércio na Europa fortaleceu-se a partir da Baixa Idade Média e 

proporcionou uma série de mudanças, como o estabelecimento de uma nova classe social, a 

criação de colônias sob a esfera de influência de cidades italianas e o uso da moeda. O aumento 

na produção agrícola foi o ponto de partida que deu força ao comércio europeu, pois o que 

sobrava dela passou a ser comercializado. 

O primeiro destaque a respeito do comércio é que o seu crescimento permitiu a 

sua sedentarização. Isso porque essa atividade, a princípio, itinerante trazia muitos riscos e 

custos. As estradas eram ruins e perigosas, e existiam locais que cobravam impostos pesados 

dos comerciantes. 

Na medida em que as cidades cresciam, uma demanda contínua por diferentes 

mercadorias dava possibilidade para que os comerciantes se fixassem nos arredores da cidade. 

Eles vendiam itens de luxo, itens essenciais para o estilo de vida urbano e também itens básicos 

para a sobrevivência, como alimento. 

Muitos comerciantes preferiam seguir a vida itinerante por meio da navegação fluvial, não 

obstante, o crescimento do comércio e a localização geográfica de muitas cidades contribuíram 

para que muitos outros investissem em rotas marítimas. A abertura do comércio oriental, por 

https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/feudalismo.htm
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meio das Cruzadas, garantiu acesso a mercadorias de luxo e intensificou o enriquecimento da 

classe mercantil das cidades italianas. 

O comércio marítimo ficou marcado pelo desenvolvimento de dois grandes polos 

comerciais. Ao sul da Europa, na região mediterrânea, o domínio era dos italianos; ao norte da 

Europa, por sua vez, o domínio era da Liga Hanseática, uma aliança de cidades mercantis que 

surgiu na Alemanha e estabeleceu rotas que ligavam Londres a Novgorod (na Rússia). 

Os comerciantes italianos e da Liga Hanseática encontravam-se nas feiras de 

Champagne, que aconteciam em quatro locais diferentes da França. Cada local abrigava-a por 

um período determinado, sendo que Lagny recebia-a em janeiro e fevereiro; Bar-sur-Aube, em 

março e abril; Provins, em maio e junho, e de setembro a novembro; e Troyes, em julho e 

agosto, e em novembro e dezembro. Existiam feiras em outros locais da Europa. 

Havia também uma rota comercial que ligava os centros comerciais italianos a centros 

comerciais importantes da Liga Hanseática instalados na Inglaterra e na Bélgica. O comércio 

europeu também abriu mercados no Oriente, como a região do Levante, e chegou até à região da 

Rus Kievana, nas atuais Ucrânia e Rússia. 

O desenvolvimento do comércio encareceu as mercadorias. Esse fenômeno foi 

registrado pelos historiadores e acontecia de maneira muito mais agressiva nos períodos de 

escassez. O historiador Hilário Franco Júnior analisa que a crise de alimentos que atingiu a 

Europa no começo do século XIV, por exemplo, fez com que o preço do trigo passasse de 5 

xelins, em 1313, para 40 xelins, em 1315|3|. 

Além disso, o crescimento comercial gerou a demanda pela cunhagem de moedas, que 

passaram a ser largamente usadas a partir do século XIII. 

A partir do final do século XIII, principalmente, os comerciantes de maior sucesso 

estabeleceram casas comerciais, passando a exercer um controle muito grande sobre parte do 

fluxo comercial e, muitas vezes, sobre as cidades nas quais estavam instalados. Um exemplo são 

os comerciantes da cidade alemã de Colônia, que conseguiram estabelecer uma casa comercial 

à beira do rio Tâmisa, em Londres, em 1130. 

Esse impulso resultou no desenvolvimento de uma nova classe social: a burguesia. À 

medida que enriquecia, o poder da burguesia, vindo de suas fortunas, passou a se confundir com 

o poder da nobreza, sobretudo nas cidades. 

 
Daniel Neves Silva 

https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/renascimento-comercial-e-urbano.htm 

Atenção assistam ao vídeo IDADE MÉDIA: Peste Negra; Guerra dos 100 anos; e Surgimento da 
Burguesia #9: https://www.youtube.com/watch?v=cQf8YHHWx_M 

 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/cruzadas.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/feiras-medievais.htm
https://www.historiadomundo.com.br/idade-media/cidade-medieval.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/renascimento-comercial-e-urbano.htm
https://www.youtube.com/watch?v=cQf8YHHWx_M
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Responda as questões no seu caderno 

1) Faça um resumo sobre a Idade Média antes do renascimento comercial e urbano. 

 

2) Explique por que usamos a palavra “renascimento” e não “aparecimento das cidades e do 

comércio? 

 

3) O período de 1100 a 1300 já foi chamado de Revolução Industrial da Idade Média, pelas 

inovações na forma de utilizar os meios de produção e o aumento radical no número de 

invenções.  Responda 

a) Relacione os avanços tecnológicos com o aumento da população.  

b) Cite exemplos desse avanço tecnológico. 

 

4) A partir do século XI, com o crescimento da população no feudo os servos começaram a ser 

atraídos para as cidades existentes. 

a) Relacione o renascimento das cidades com o crescimento da população. 

b) Quais eram os interesses dos servos ao se dirigirem para as cidades? 

 

5) As cenas urbanas 

“A Iluminuras do século XV representam alguns detalhes das cidades medievais.” 

 

 
 

a) Identifique na Iluminura as atividades que acontecem na rua comercial.Como são as lojas e as 

casas? 

b) O historiador Jacques Le Goff estabelece que o desenvolvimento urbano deu origem a 

um sentimento de pertencimento. Explique esse sentimento defendido pelo historiador. 
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6) Explique as mudanças que ocorreram com o renascimento do comércio. 

 

7) Entre os séculos XIII e XIV, muitas rotas comerciais se interligaram as cidades europeias. 

a) Quais eram essas rotas? 

b) Em que cidades europeias essas mercadorias chegavam? 

c) Que classe social surgiu com o comercio? 

  

8) Os locais destinados à comercialização dos produtos dentro dos burgos, eram denominadas de 

“feiras livres”. 

 

 
Sobre as feiras medievais responda: 

a) Que tipo de pessoa frequentavam as feiras: nobres, camponeses, burgueses? 

b) Onde as feiras se realizavam: no campo ou cidade? 

 

9) Assinale a resposta correta: 

O século XI marcou o início de profundas transformações que atingiram a ordem feudal, até 

então, predominante. Entre estas destacam-se: 

a) a manutenção da produção para a subsistência. 

b) o desenvolvimento do comércio, acompanhado pelo renascimento urbano. 

c) a realidade belicosa, causada pelas invasões normandas no norte da Europa. 

d) a superação das atividades agrícolas, em detrimento do comércio. 

e) a preservação da descentralização política, elemento fundamental para a   formação das 
Monarquias Nacionais. 
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GEOGRAFIA 

1) Defina: 

a) imigrantes 

b) emigrantes 

c) migração 

 

2) Pesquise e responda qual região brasileira que tem percentualmente o maior número de 

imigrantes? Por quê? 

 

3) Qual a diferença entre migração rural e êxodo rural? 

 

4) O que significa o termo fuga de cérebros? 

 

5) Para que serve conhecer a formação e o perfil da população brasileira? 

 

6) Explique um pouco sobre os imigrantes alemães, italianos, eslavos e japoneses no Brasil. 

 

 

ARTE 

Pesquisar 

  Meio Ambiente e Sustentabilidade 

 Arte e Ecologia 

 Arte e Meio-Ambiente 

 Artista Vick Muniz 

 

Atividade 

 Faça um texto com o tema. “Lixo: Responsabilidade de todos”  
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INGLÊS 

 

                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplos de uso. 

When is your birhday? – Quando é seu aniversário? 

It´s on August – É em Agosto 

When is our vacation? – Quando é nossas férias? 

It´s on July. – É em julho. 

What is your favorite day of the week? 

It´s Friday. - É sexta. 

When are your English classES? – Quando são suas aulas de ingles? 

They are on Monday and Wednesday. – São na Segunda e Quarta. 

What day is the meeting? – Que dia é a reunião? 

It´s on Tuesday morning. – É na Terça de manhã. 

MONTHS OF THE YEAR – MESES DO ANO 

January  - Janeiro                            

February – Fevereiro                       

March  - Março                                 

April  - Abril                                      

May  - Maio                                     

June  - Junho                                

July  - Julho 

August - Agosto 

September - Setembro 

October  - Outubro 

November  - Novembro 

December  - Dezembro 

Weekdays – dias da semana                

Monday   - Segunda                               

Tuesday - Terça                                     

Wednesday - Quarta 

Thursday - Quinta 

Friday - Sexta 

 

weekend – final de semana 

Saturday - Sábado                

Sunday  - Domingo 

 



32 
 

Questão 1- Escreva as palavras na ordem correta e depois, classifique-as nas listas abaixo. 

Wednesday  -  February  -  August  -  Tuesday  -  November  -  Friday     September  -  
Saturday  -  Sunday  -  January  -  Monday  - Thursday  December -  July  -  May  -  April  -  

March  -  June  -  October 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

Questão 2 - Escreva em Inglês em qual mês essas datas são comemoradas: 

a) Christmas (Natal)  ________________ 

b) Easter (Páscoa)  ___________________.  

c) When is your birthday? _________________.  

** Quando é seu aniversário? 

d) What is your favorite month? _____________.  

** Qual é o seu mês favorito? 

e) Which Day and month is Halloween celebrated?  ______________.  

** Qual dia e mês é celebrado o Halloween? 

f) What is your favorite Day of the week? _________________ 

** Qual o seu dia favorito da semana? 

Week days          Weekend 

____________          _____________ 

____________          _____________ 

_____________          ____________ 

_____________ 

Month of the year: 
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Questão 3- Leia o texto e responda EM INGLÊS. 

My name is Charles. I´m from London. My favorite day of the week is Friday and my favorite 

month is October. October is the month when Halloween is celebrated. It´s on October, 31st. Do 

you also like Halloween? 

a) De onde Charles é?  

___________________________________________________________________________ 

b) Qual o dia da semana favorito dele? 

___________________________________________________________________________ 

c) Qual é o mês favorito? 

___________________________________________________________________________ 

d) Quando é o Halloween? 

___________________________________________________________________________ 

e) Em que dia da semana vai ser o Halloween este ano? 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 


