
 

 

 

 

 

ATIVIDADES ENVOLVENDO LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Texto 1 - Quem é importante? 

 
  

Certo dia, num caderno, 
Numa página interna, 

Deu-se a grande reunião 
Dos sinais de pontuação, 
Para decidir, no instante, 

Qual o que é mais importante. 
E logo, todo sinuoso, 

A rebolar-se, entrou, pimpão, 
O enxerido e mui curioso 

Dom Ponto de interrogação: 
- Quem é? 
- Por quê? 
- Aonde? 

- Quando? – ele só vive 
perguntando ... 

  
Chegou correndo, afobadão, 

O Ponto de Exclamação, 
Bufando, muito excitado, 

Entusiasmado ou assustado. 
– Socorro! 

– Viva! 
–Saravá! 

– Dá o fora! – sempre a berrar! 
  

E vêm as Vírgulas dengosas, 
Muitos falantes, muito prosas, 
E anunciam: – Nós meninas 

Somos as pausas pequeninas, 
Que, pelas frases espalhadas, 

São sempre tão solicitadas! 
  

Mas já chegam os Dois-Pontos, 
Ponto-e-Vírgula, e pronto! 
Tem início a discussão, 
Que já dá em confusão: 

–Sem por cima ter um ponto, 
Vírgula é um sinal bem tonto! – 

Ponto-e-Vírgula declara, 
Arrogante, e fecha a cara. 

–Essa não!  Tenha paciência! – 
Intervêm as Reticências. 

–Somos nós as importantes, 
Tanto agora como dantes: 

Quando falta competência, 
Botam logo...  Reticências! 

  
Til e Acento Circunflexo, 

Numa discussão sem nexo, 
Cara a cara, bravos, quase 

Se engalfinham.  Mas a 
Crase 

Corta a briga, ao declarar: 
–Poucos sabem me 

empregar! 
Me respeitem pois 

bastante, 
Já que eu sou tão 

importante! 
  

Mas Dois-Pontos protestou: 
–Importante eu é que sou! 

Eu preparo toda a ação 
E a e-nu-me-ra-ção!... 

  
–É aqui que nós entramos! 
Nós, as Aspas, e avisamos: 

Sem nossa contribuição 
Não existe citação! 

  
A Cedilha e o Travessão 

Já se enfrentam, mas então, 
Bem na hora, firme e pronto 

Se apresenta o senhor Ponto: 
–Importante é o meu sinal. 
Basta. Fim. PONTO FINAL. 

  
Fonte: "Tatiana Belinky, Di – Versos russos. São Paulo: Scipione. Blog Maria Paiva Corá". 

Disponível em: <http://maripaivacora.blogspot.com.br/2012/02/quem-e-importante.html>. 
Acesso em: 20/05/2020, às 17h. 

 

Texto 2 – A Rebelião da Pontuação  

 

ATIVIDADES DOMICILIARES SEMANAIS DAS TURMAS DE 5º ANO 

PERÍODO: 01/06/2020 A 05/06/2020 

 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA _____________________________________  

PROFESSOR: _______________________________________________________________ 

ALUNO (A):_________________________________________________________________ 

 

 

http://maripaivacora.blogspot.com.br/2012/02/quem-e-importante.html


Sinopse: Você já pensou no que aconteceria com a sua redação ou com os livros se os sinais de 

pontuação entrassem em greve? Pois é isso que acontece no livro A Rebelião da Pontuação, de 

William Tucci. Quem acaba tendo de resolver o problema é Bruno. Afinal, a greve está 

atrapalhando muito a sua vida, pois ele precisa que os sinais de pontuação continuem 

trabalhando. Vale à pena descobrir como Bruno resolve esse problema. 

 

 
Fonte: Sítio disponível em: <http://www.educacional.com.br/recomenda/novorecomenda/livros.asp?IDLivro=13861 
 Acesso em: 20/05/2020, as 18 h. 

 

RESUMO DO LIVRO “A REBELIÃO DA PONTUAÇÃO” 
 

Tarde da noite, Bruno lia um livro na cama, sem conseguir dormir. De repente, ouviu algo e 

pensou que eram seus pais discutindo. Mas não. Era uma voz de dentro do livro!  

Assustado, o menino descobriu que os sinais de pontuação tinham resolvido fazer uma 

greve. Liderados pelo ponto de interrogação, que não se conformava de não poder participar de 

uma frase exclamativa, os sinais foram enumerando suas queixas.  

No dia seguinte, em sala de aula, Bruno foi surpreendido pela decisão dos sinais. O texto 

que ele havia redigido tinha perdido completamente o sentido, pois a redação não tinha nenhum 

ponto, nenhuma vírgula, nada. Todos tinham ido parar no livro quartel-general. Resultado: o 

garoto ficou envergonhado e teve de ouvir as gozações dos amigos.  

Chegando em casa, Bruno não conseguia pensar em mais nada, a não ser na revolução 

dos sinais. Logo depois do jantar, inventou a desculpa de que estava com muito sono e foi para o 

seu quarto tentar solucionar aquela missão importante.  

De início, o ponto de interrogação adiantou que a fuga da redação de Bruno era só o 

começo. Convocou novamente os outros sinais e incitou-os a lutar por mudanças. Entretanto, o 

próprio discurso do ponto de interrogação já não fazia sentido, pois ele resolveu falar sem 

pontuação. Os sinais não entendiam o que ele queria dizer, e teve início um burburinho geral.  

Dessa discussão, surgiram algumas divergências entre os revoltosos: alguns apoiavam o 

ponto de interrogação; outros estavam ao lado de Bruno, que sensatamente argumentava que só 

com a pontuação no lugar certo é que eles poderiam se fazer entender.  

No final, o menino conseguiu convencer todos a desistir da greve e voltar para os seus 

lugares. Missão cumprida!  
https://www.coletivoleitor.com.br/wp-content/uploads/2018/09/A-rebeli%C3%A3o-da-pontua%C3%A7%C3%A3o_Roteiro.pdf,  
acesso em 20/05/2020, as 15h. 

http://www.educacional.com.br/recomenda/novorecomenda/livros.asp?IDLivro=13861
https://www.coletivoleitor.com.br/wp-content/uploads/2018/09/A-rebeli%C3%A3o-da-pontua%C3%A7%C3%A3o_Roteiro.pdf


Atividade 1 (EF05LP01ES) e (EF35LP03)–Após ler o texto de Tatiana Belinky “Quem é 

importante” e do resumo do livro “A Rebelião da Pontuação” de William Tucci, registre em seu 

caderno de Língua Portuguesa ou em folhas, as respostas das questões abaixo. 

a)Ambas as histórias tratam de um conflito. Quem se revolta nos textos 1 e 2? 

b) Quem dá fim à discussão que acontece no texto 1 e de que maneira? 

c) E no texto 2, quem resolve a rebelião e utilizando qual argumento? 

d) Você concorda com o argumento utilizado por Bruno para convencer o lider da rebelião a voltar 

atrás em sua decisão? Justifique. 

 

Atividade 2 (EF05LP02)–A conversa abaixo, de aplicativo 

WhatSapp, é entre Paola e sua mãe, falando de Pedro, seu 

irmão. Fica claro, pela falta da pontuação correta, que Paola 

não entendeu o que deveria fazer, ir para casa ou ir para o 

hospital.Transcreva a conversa em seu caderno de Língua 

Portuguesa ou numa folha, de modo que Paola consiga 

entende que presica ir para o hospital encontrar com sua mãe 

e seu irmão. Dica: você precisará acrescentar vírgula nas 

falas da mãe de Paola. 

 
 

 

 

 

 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/3657/o-sumico-dos-sinais-de-pontuacao?gclid=CjwKCAjwqpP2BRBTEiwAfpiD-3L-

7pGgOsCN4XsAH2E20FzzcOBTOoYOMJiAcp_6cl7KPEpgaRuboxoCgtYQAvD_BwE, acesso em 20/05/2020, as 18h. 

 

 

Atividade 3 (EF05LP02) - Observe as expressões faciais abaixo. Nem sempre precisamos falar, 

ou seja, utilizar a linguagem verbal, para transmitir um desejo ou uma mensagem. Muitas vezes, 

só com um gesto ou uma expressão facial, 

conseguimos demostrar o que queremos ou o que 

estamos sentindo. A partir das expressões abaixo, 

escreva, em seu caderno de Língua Portuguesa ou 

numa folha, uma frase para cada expressão. Utilize os 

sinais de pontuação adequados e procure utilizar 

vírgulas, ponto de exclamação, ponto de 

interrogação, ponto final, dois-pontos, e 

travessão. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=54738, acesso em 21/05/2020, as 14h. 

 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/3657/o-sumico-dos-sinais-de-pontuacao?gclid=CjwKCAjwqpP2BRBTEiwAfpiD-3L-7pGgOsCN4XsAH2E20FzzcOBTOoYOMJiAcp_6cl7KPEpgaRuboxoCgtYQAvD_BwE
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/3657/o-sumico-dos-sinais-de-pontuacao?gclid=CjwKCAjwqpP2BRBTEiwAfpiD-3L-7pGgOsCN4XsAH2E20FzzcOBTOoYOMJiAcp_6cl7KPEpgaRuboxoCgtYQAvD_BwE
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=54738


ATIVIDADES ENVOLVENDO GEOGRAFIA E CIÊNCIAS 

 

Leia o texto abaixo e observe o infográfico para contextualização. 

 

A poluição do ar  

A poluição do ar gerada nas cidades de hoje são resultado, principalmente, da queima de 

combustíveis fósseis como, por exemplo, carvão mineral e derivados do petróleo (gasolina, diesel 

entre outros). A queima destes produtos tem lançado uma grande quantidade de poluentes na 

atmosfera.  

Esta poluição tem gerado diversos problemas nos centros urbanos. Doenças respiratórias 

como a bronquite, rinite alérgica, asma e alergias são alguns destes problemas que afetam os 

seres humanos. Estas doenças levam milhares de pessoas aos hospitais todos os anos.  

A poluição também tem prejudicado os ecossistemas e o patrimônio histórico e cultural em 

geral. Fruto desta poluição, a chuva ácida mata plantas, animais e vai corroendo, com passar do 

tempo, monumentos históricos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 01 (EF05GE11) – A partir da leitura do texto e da imagem, relacione, em seu caderno 

de Geografia ou numa folha, as diferentes fontes de poluição do ar aos seus exemplos, 

escrevendo a letra e o número correspondente. 

 

(A) Indústrias e Usinas de energia   (1) queima de lixo  

(B) Poeira      (2) uso de agrotóxicos líquidos 

(C) Práticas agrícolas               (3) pó de asfalto  



(D) Transportes automotores              (4) fogão a lenha 

(E) Gestão de dejetos              (5) carros e motos 

(F) Energia doméstica                                   (6) com chaminés que expelem fumaça e 

usinas térmicas 

 

Adaptado de: https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5059/poluicao-do-ar, acesso em 21/05/2020, as 15h30m. 

 
Atividade 2 (EF05GE11)(EF05CI03/ES)– Agora, a partir da leitura do texto, responda as questões 

abaixo em seu caderno de Geografia ou numa folha. 

 

a)De acordo com o texto “A poluição do ar gerada nas cidades de hoje são resultado, 

principalmente, da queima de combustíveis fósseis como, por exemplo, carvão mineral e 

derivados do petróleo”. Que derivados do petróleo são esses e como (através de que) eles são 

eliminados no ambiente? 

b) Que tipos de doenças essa poluição têm causado às pessoas, principalmente nas grandes 

cidades? 

c) Outra conseqüência da poluição é a destruição dos ecossistemas e do patrimônio histórico 

e cultural em geral. De que forma isso acontece?  

d) Observe o cartaz sobre as cinco maiores fontes de poluição do ar e escreva 05 (cinco) dicas 

de como diminuir o impacto dessa poluição em 

nossa vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vivaalongevidade.com.br/forum-da-longevidade/o-

que-podemos-fazer-para-reduzir-a-poluicao-do-ar 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5059/poluicao-do-ar
https://www.vivaalongevidade.com.br/forum-da-longevidade/o-que-podemos-fazer-para-reduzir-a-poluicao-do-ar
https://www.vivaalongevidade.com.br/forum-da-longevidade/o-que-podemos-fazer-para-reduzir-a-poluicao-do-ar


 

ATIVIDADES ENVOLVENDO HISTÓRIA E MATEMÁTICA 

 

Patrimônio Histórico Cultural 

 

O termo patrimônio histórico cultural diz respeito a tudo aquilo que é produzido, material 

(museu, teatro, coleções, arquivos, construções antigas, etc) ou imaterialmente (valores, crenças, 

folclore, danças, músicas, artes plásticas, festas e religiosidade), pela cultura de determinada 

sociedade que, devido à sua importância cultural, deve ser preservado por representar uma 

riqueza cultural para a comunidade e para a humanidade. Os profissionais que lidam diretamente 

com a identificação e preservação do patrimônio histórico cultural são historiadores, historiadores 

da arte, antropólogos, paleontólogos, arquitetos e urbanistas, entre outros. 

Quando um elemento cultural é considerado patrimônio histórico cultural por algum órgão 

ou entidade especializado no assunto, dizemos que ele foi “tombado” como patrimônio. Podem ser 

bens considerados patrimônio histórico cultural: obras de artes plásticas (pinturas, esculturas, 

ilustrações, tapeçarias e artefatos artísticos históricos em geral); construções e conjuntos 

arquitetônicos (cidades, casas, palácios, casarões, jardins, monumentos); festas e 

festividades; músicas; elementos culinários, entre outros representantes das diversas culturas 

ainda existentes ou que já existiram no mundo. 

O que determina se um bem cultural é ou não patrimônio histórico cultural é a 

sua relevância histórica para a formação identitária da cultura de um povo e a importância da 

preservação desse bem para a consequente manutenção cultural daquele povo. 

Na cidade de Atílio Vivacqua, por exemplo, a antiga Estação Ferroviária, inaugurada em 

1903,pode ser considerada um Patrimônio Histórico, por sua história e importância para o 

município, mas ainda não foi “tombada” oficialmente. Atualmente a estação pertence à prefeitura 

municipal que tem o objetivo de torná-la um Museu com exposição de fotos históricas do 

município.  

 

Conheça um pouquinho de sua história 

A Estação Ferroviária de Atílio Vivacqua faz parte de um complexo ferroviário montado no 

final do século XIX, ligando os municípios, Distritos e Lugarejos no Sul do Espírito Santo até 

Vitória. 

Este empreendimento aconteceu devido à necessidade dos fazendeiros da Região em 

suas mercadorias (café e madeiras principalmente), bem como, um importante meio de transporte 

para as pessoas se locomoverem. 

As reuniões para a implantação da Estrada de Ferro datam desde 30 de setembro de 

1878. A inauguração da Estação Ferroviária aconteceu em 23 de junho de 1903 ficando a rede 

conhecida como Estrada de Ferro Leopoldina. 

https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/cultura-1.htm
https://brasilescola.uol.com.br/artes/escultura.htm
https://brasilescola.uol.com.br/artes/musica.htm


Os benefícios trazidos pela rede ferroviária foram imensos. Primeiro pela própria 

localização da estação, em terreno doado pelo Sr. Macário Júdice, a estação foi peça chave para 

própria formação urbana, ou seja, a partir da estação foi se formando um aglomerado de casas, 

igrejas, escolas, etc. 

Muitas famílias migraram para esta região, alguns de Minas Gerais, Valença e Vassouras. 

Outros vieram para trabalhar na própria rede, como também desmatar e formar lavouras de café. 

Foi notável a melhoria econômica e social, pois pela estação circulavam mercadorias. Era o 

comércio de aves, ovos, grãos, madeiras e mercadorias diversas que iam e vinham. As pessoas 

também utilizavam para transporte, que até 1930 que foi o único meio de transporte para se 

chegar a outro lugar. 

Também era um espaço para lazer. Os jovens sempre gostavam de ir à estação para ver 

os trens que passavam e conhecer pessoas novas. Fazia-se até bailes no local, se o trem desse 

um defeito, arranjava-se um jeito de compensar o tempo se divertindo. 

A estação funcionou até a década de 80, paralisando assim suas atividades, ficando por 

um bom tempo a mercê do acaso, isto é, abandonada. 

Em 1998/99 a Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua comprou o prédio para torná-lo a 

“Casa da Memória” de Atílio Vivácqua, visto que o município não possuía outro espaço para esse 

fim e a população sente essa necessidade, para não perder sua história, suas raízes. A estação 

constitui o único prédio que a população dispõe para este fim. 

Adaptado de: https://brasilescola.uol.com.br/curiosidades/patrimonio-historico-cultural.htm e de informações retiradas de documentos 

pertencentes à própria Estação Ferroviária , acesso em 22/05/2020, as 16h e 30m. 

 

 

 

 

A estação de Marapé em 1964. Acervo Fabio 
Pirajáhttps://www.estacoesferroviarias.com.br/efl_rj_litoral/atilio.
htm, acesso em 26/05/2020, as 15h20m. 

A estação de Atilio Vivacqua em 4/12/2005. Foto Marcos A. 

Fariashttps://www.estacoesferroviarias.com.br/efl_rj_litoral/atilio.htm, 

acesso em 26/05/2020, as 15h20m. 

. 

https://brasilescola.uol.com.br/curiosidades/patrimonio-historico-cultural.htm
https://www.estacoesferroviarias.com.br/efl_rj_litoral/atilio.htm
https://www.estacoesferroviarias.com.br/efl_rj_litoral/atilio.htm
https://www.estacoesferroviarias.com.br/efl_rj_litoral/atilio.htm


Atividade 1 (EF05HI10/ES) – A partir da leitura do texto sobre Patrimônio Histórico e Cultural, 

responda as questões abaixo em seu caderno de História ou numa folha. 

 

a) Qual a importância de se preservar um patrimônio histórico cultural de um determinado lugar? 

b) Quando podemos dizer que um determinado patrimônio foi “tombado”? E a antiga estação de 

Atílio Vivacqua, quando foi oficialmente “tombada”? 

c) A antiga Estação Ferroviária de Atílio Vivacqua foi inaugurada no ano de 1903. Já passou por 

algumas reformas e restaurações para manter sua forma original, pois devido aos anos e ao 

tempo (Sol, chuvas, poeiras e outras poluições) foi se degradando ao longo de sua existência. 

Você considera importante a conservação de Patrimônios Históricos, como a Antiga Estação, por 

exemplo, para a cultura de seu povo? Justifique sua resposta. 

d) Qual os benefícios trazidos pela rede ferroviária, na época? 

e) Que tipo de lazer os jovens daquela época tinham com a estação? 

 

Atividade 2 (EF05MA07) – Resolva as questões abaixo em seu caderno de Matemática ou numa 

folha. Baseie-se nas informações que estão no texto “Patrimônio Histórico Cultural” e utilize 

seu conhecimento matemático. 

 

a) Sabendo-se do ano de inauguração da antiga Estação Ferroviária, quantos anos ela comemora 

neste ano de 2020? 

b) Após quantos anos de existência a antiga estação foi comprada pela prefeitura municipal? 

c) Por quase quantas décadas ela funcionoucomo o único meio de transporte para se chegar a 

outro lugar? 

d) Quantos anos se passaram entre uma fotografia e outra da estação, exposta acima? 

 

Atividade 2 (EF05MA03/ES) (EF05MA06) – Assista ao vídeo explicativo em 

https://www.youtube.com/watch?v=HsN40PJX8tw. Observe a imagem abaixo. Ela contém um gráfico 

de setores que representa os principais poluentes atmosféricos em ambientes urbanos. A partir da 

análise deste gráfico e de seus conhecimentos prévios em Matemática, responda em seu caderno 

desta disciplina ou numa folha as questões abaixo. 

 

a) Que gases, juntos, representam a metade dos poluentes atmosféricos? Escreva o nome, a 

porcentagem de cada um e a soma dos dois. 

b) Agora represente a metade em forma de fração. 

c) Imagine se os gases poluentes representados neste gráfico tivessem a mesma porcentagem 

cada um, ou seja, do total cada um tivesse uma parte igual. Qual seria a porcentagem da cada 

um? E como poderíamos representar essa porcentagem em forma de fração? 

https://www.youtube.com/watch?v=HsN40PJX8tw


 

http://repositorio.asces.edu.br/bitstream/123456789/418/5/Cap%202%20FONTES%20DE%20POLUI%C3%87%C3%83O%20ATMOSF%C3%89RICA.df 

acesso em 22/05/2020, as 17h 30m. 

 

 

ATIVIDADES ENVOLVENDO ENSINO RELIGIOSO 

 

• Em tempos de pandemia como este em que estão vivendo, precisamos manter o 

pensamento positivo, a união e a coragem para vencer os desafios. Veja a nuvem de 

palavras abaixo que foi produzida com a ajuda de várias pessoas seguidoras de um site. 

Foi perguntado a elas uma palavra que resumisse o seu desejo atual, e assim a nuvem foi 

construída. 

 

 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2010/01/nuvem-de-palavras-reune-desejos-de-leitores-de-zerohora-com-para-2010-

2766889.html 

http://repositorio.asces.edu.br/bitstream/123456789/418/5/Cap%202%20FONTES%20DE%20POLUI%C3%87%C3%83O%20ATMOSF%C3%89RICA.df
https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2010/01/nuvem-de-palavras-reune-desejos-de-leitores-de-zerohora-com-para-2010-2766889.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2010/01/nuvem-de-palavras-reune-desejos-de-leitores-de-zerohora-com-para-2010-2766889.html


• Agora faça você, em uma folha à parte, uma nuvem de palavras que representem desejos. 

Se quiser pode perguntar a opinião de pessoas da sua família para construir essa nuvem 

dos desejos. 

 

 

 

ATIVIDADES ENVOLVENDO EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Localize no diagrama abaixo, 05 (cinco) nomes de esportes e descreva resumidamente, o 

que você sabe sobre cada um deles: 

 

 

www.portalnews.com.br/atividadesdeeducacaofisica/acessoem 24/05/2020às16h. 

 



ATIVIDADES ENVOLVENDO ARTE - MEIO AMBIENTE 

Ajude a Natureza fazendo sua parte! Coleta Seletiva! 

Coleta seletiva é o nome que se dá ao processo de separação e recolhimento dos 
resíduos para serem reciclados e reaproveitados na indústria. Existe 3 tipos de lixos: 
resíduos orgânicos, os rejeitos e os recicláveis. 

Por que é importante reaproveitar o lixo? 

✓ Reduz a poluição do solo, água e ar;  

✓ diminui o desperdício e gera trabalho; 

✓ Proporciona a economia de recursos naturais renováveis. 

MATERIAIS RECICLÁVEIS 

Vidros: litros de bebidas, garrafas, copos, vidros de conservas, etc. 

Plásticos: garrafas pets, potes de margarinas, embalagens de vinagres. 

Papel: embalagens de papelão, revista, jornal e outros. 

Metal: latas, tubo de pasta de dentes, tampas de garrafas, pregos, embalagens de 
alumínio, outros. 

Atividade 

Agora que conhecemos um pouco sobre a importância reaproveitar o lixo, vou deixar 
um DESAFIO para você meu aluno. Que tal começar a separar na sua casa com sua 
família os lixos que podemos reciclar e deixar em sacolas separadas, assim você irá 
ajudar a na preservação da natureza. Nossas atitudes podem fazer diferença nas vidas 
futuras. Vamos fazer nossa parte!https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-

ensino/educacao-ambiental-os-5-rs.htm 

Escolha um dos matarias recicláveis e criar utensílios, porta-lápis, utilizando materiais 
que seriam descartados. Bons estudos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/educacao-ambiental-os-5-rs.htm
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/educacao-ambiental-os-5-rs.htm


ATIVIDADES ENVOLVENDO INGLÊS 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: INGLÊS NO NOSSO DIA A DIA  

 

INGLÊS NO NOSSO DIA A DIA 

 

 Você pode nem notar, mas já usa muitas palavras (e expressões) em inglês no seu dia a 

dia. Nem notamos geralmente porque já as adotamos no nosso vocabulário e, muitas 

vezes, até “abrasileiramos” a pronúncia delas. Sim, essa imensa lista é de palavras (e 

denominações, ex: Top Model) que não são originais do português, muito menos do 

nosso país! Todos os dias somos cercados por anúncios de TV em inglês, músicas em 

inglês nas rádios, cartazes (outdoors) em inglês nas ruas, expressões inglesas no 

trabalho, pratos em inglês nos cardápios dos restaurantes. Grandes redes de alimentação 

espalham suas placas de FAST FOOD ou DELIVERY pelas ruas das cidades. A 

publicidade adora usar palavras em inglês nos seus slogans, nos shoppings, as lojas não 

fazem liquidação, fazem SALE, os descontos são de 50% OFF ou BLACK FRIDAY. A 

internet, um meio de comunicação que viralizou o mundo, também é uma grande 

influenciadora. Assim o inglês acaba fazendo parte do nosso dia-a-dia.  

 

Fonte: https://ingleswinner.com/blog/100-palavras-em-ingles-que-usamos-dia-dia/ 

http://academiawashington.com.br/o-ingles-que-falamos-em-nosso-cotidiano/  

 

EXERCÍCIO  

 

Pare e pense em palavras em inglês que você utiliza em seu dia a dia. Talvez você as 

utilize quando está pedindo um lanche, quando está jogando no celular, quando está 

mexendo em aparelhos de som ou quem sabe quando está cantando uma música em 

inglês. Agora anote em seu caderno de inglês pelo menos cinco palavras em inglês que 

você utiliza em seu dia a dia. 


