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PRODUÇÃO DE TEXTO 

 

Manual de instruções 

 

1) Leia com atenção o texto e responda as questões. 
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01. A terceira moça foi a escolhida pelo rapaz porque ela 

(A) demonstrou que era cuidadosa e paciente. 

(B) era mais rápida que as outras. 

(C) provou que os últimos serão os primeiros. 

(D) agradou à senhora da história. 

 

02. No texto, a primeira moça era: 

(A) bondosa. 

(B) esperta. 

(C) gulosa. 

(D) inteligente. 

 

03. Por que ele perguntou para sua avó com quem deveria casar? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

04. Para você, qual é o título da história? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

05. O que você aprendeu com essa história? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

06. Agora é a sua vez. Reescreva esse texto no caderno trocando as figuras pelos nomes 

adequados, mas crie outro final para a história. 
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ENGLISH CLASS 
 

Teacher Fernando 

Final Project: Foods: likes and dislikes 

Dear Students, 

Estamos terminando o nosso projeto “Foods: likes and dislikes” (Alimentação: gostos e 

desgostos). Em nossas aulas online, ao vivo, conhecemos a pirâmide alimentar em inglês, 

aprendemos um pouco sobre dietas saudáveis e a nos expressarmos com relação ao que 

gostamos e não gostamos. 

   

Para encerrarmos esse tema, vamos fazer um FINAL PROJECT. Siga as instruções: 

 

1) Em uma folha em branco, desenhe uma pirâmide alimentar.  

 

2) Coloque os tipos de comida em cada parte da pirâmide, como no exemplo abaixo. 

 
 

3) Logo abaixo da pirâmide, você vai selecionar 2 alimentos que você gosta e dois que 

não gosta e escrever no papel (ex: I like pizza / I don’t like cheese)  

 

 Essa atividade será apresentada em nosso encontro online, ao vivo: 

QUINTA-FEIRA, DIA 16/07/2020 

 Faça com muito carinho e capricho, como sempre! 

 


