Verificação Formativa de Língua Portuguesa e Inglês
Professor(a) da Disciplina: Lucas e Luciana

Data de entrega:

11/06/2020

1º TRIMESTRE

e-mail do professor tutor: medradobraga30@gmail.com e teacher.luciana.montessori@gmail.com
Aluno (a):
6º ano ___

Nº
Ensino Fundamental II

Período: Matutino

Nota:

Valor da avaliação: 10,0

MEMÓRIAS EM FAMÍLIA / FAMILY MEMORIES
Escolher uma foto de um evento em família e desenvolver as seguintes atividades:
LÍNGUA PORTUGUESA
Redija um texto narrativo contando o que aconteceu no dia dessa foto. Observe, um texto narrativo, como
estudamos antes da pandemia, esboça ações de personagens num determinado tempo e espaço. Geralmente,
ele é escrito em prosa e nele são narrados (contados) alguns fatos e acontecimentos. Portanto, sua produção
textual deverá ser em 1ª pessoa (foco narrativo - “eu”). Esses “tipos” de textos apresentam muitas descrições...
Portanto, sigam as orientações e produzam seus “textinhos” com todo carinho.
*Mínimo 20 linhas – Máximo 25.
INGLÊS
Sobre a foto, fazer uma legenda em inglês utilizando o vocabulário visto sobre os membros da família e os
adjetivos de descrição física, bem como a apóstrofe ‘S para indicar o possessivo e os pronomes possessivos
em si. Siga o modelo como se apresenta e as orientações da professora.
FORMATO
Entregar em Word (Arial Narrow - tamanho 12 – texto justificado), como o modelo, num só arquivo, via e-mail.
PRAZO & ENVIO
(um dia em que os dois professores tenham aula e enviar para o e-mail dos dois professores)
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My father’s name is Luiz. He has white hair and a round face. On his right it’s my husband. His name’s Kleber.
He has a beard. In the middle, it’s my son. His name’s Lucas and he has short straight brown hair. My mom’s
name is Márcia and she has short grey hair. On my right it’s my stepmother. Her name’s Regina and she has
long straight brown hair and brown eyes. I have medium curly brown hair and glasses. This day was very
special because my son won a judo trophy!
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