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PNGWING

Olá, alunas e alunos!

A proposta deste Material de Complementação Escolar é conversar com vocês sobre
vários assuntos importantes.
Em breve estaremos juntos de novo!
Não podemos esquecer que é necessário manter o distanciamento físico, preservar o
bom uso da máscara e do álcool em gel e lavar as mãos cuidadosamente várias vezes ao dia.
Isso deverá fazer parte do nosso cotidiano. Assim, tudo vai ficar bem.
Divirtam-se nos videogames, nas lives, nos bate-papos nas redes sociais, e aproveitem
esses momentos para usar ou descobrir os jogos educativos, os livros que podem baixar de
graça pela internet. Olhem ao redor de si mesmos, estabeleçam contato com irmãos, parentes e
pessoas que amem e com quem dividem esse espaço chamado de lar, um lugar de afetos tão
especiais.
Durante esse período em que ficamos longe, não esqueçam dos sorrisos, dos olhos,
dos “papos”, dos belos trabalhos que vocês realizaram na escola...
Esperamos que estejam conhecendo histórias incríveis da sua família, cuidando da
saúde e do seu corpo. Movimentem-se! Cantem, dancem, pulem, rolem, saltem... Mexam-se:
vocês e seus familiares! Curtam os momentos alegres que são tão importantes nas nossas
vidas!!!
Lembrem-se que também aprendemos com ações generosas a todo momento. Hoje e
no futuro temos de pensar juntos em fazer o bem, em cuidar do todo, em praticar ações
solidárias e mais humanas, tais como as iniciativas da Orquestra nas Escolas! Os professores
cariocas exibem uma belíssima e inspiradora apresentação, recapitulando assuntos
interessantes já vistos por vocês.
Aceitem o convite, cliquem no link abaixo e boa semana!

https://www.youtube.com/watch?v=fNptl2m_cPU&lis
t=PLPqsKvdVPAAzVyjbtHZCn7nEjaO7aTQdY&index=3
E/NIAP-PROINAPE
E/NPSE-NSEC
E/SUBE/CMP

TO WEAR OR NOT TO WEAR UNIFORMS?
Você lembra da edição de 27 de abril do
MCE em que trabalhamos com
publicações do Instagram? Vamos revêlas e aprender um pouco mais?

1º SEMESTRE – INGLÊS

1. This is my lovely family.
My husband Julio and my
two sons, Diogo and Caio.
We are in Quinta da Boa
Vista. What a happy day!!!
#quintadaboavista
#happyday
3 I’m a teacher at this
school. These are my 1st
graders students. They
are so cute!!! Just 6 years
old. They love drawing,
coloring, playing
games. #primaryschool
#schoolarts
5.This is my classroom. There
are over 30 students in my
group, boys and girls. We don’t
wear uniforms. I love going to my
school because the teachers are
nice and I learn a lot there!! My
favorite subjects? Maths and
English .
#myclassroom

Selfie (freepik.com); Estação Ferroviária de Marechal Hermes (Nostalgiatour - wikirio.com.br); Família (freepik.com); Amigas (pxhere.com); Sala de aula_Africa
(pixnio.com); Sala de aula(Acervo CIEP Agostinho Neto)

1. Read the texts again and answer the questions.

2. My birthday was in
January and I got a new
smartphone. I love taking
selfies. My favorite color??
Yellow!!! Kkkkk
#birthday #instaselfie
#yellow
4. My sisters and I visited
Rio de Janeiro and we
loved the city!!! In this
photo you can have an idea
of how happy we are !!!
#loverj
#longhair
#lovesisters

6. Every day I take the train
to work at this old train
station. It’s such a beautiful
place. I love living in
Marechal Hermes with my
mother
and
my
grandmother.
#marechalhermes

A. In which texts do people mention their family members?
B. In which texts do people mention places in Rio de Janeiro?
C. Which texts are related to schools?
D. Which means of transport is mentioned in one of the texts?
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E. In text 5, the post says: My favorite subjects? Maths and English 
What about you? What are your favorite subjects?

F. In text 6, the post says: I love living in Marechal Hermes with my mother and my
grandmother.
What about you? Complete the sentence:
I

living in

with my

LOVE - LIKE - HATE - DON’T LIKE

.
MEMBERS OF YOUR FAMILY

This is my classroom. There are over 30
students in my group, boys and girls. We
don’t wear uniforms.
A. O que mais chama a sua atenção na foto?
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2. Read this part of text 2, look at the photo and answer the questions.

B. É possível apontar semelhanças entre essa
sala de aula e a sua? Quais?
C. Em que a sua sala de aula se difere dessa da
foto?

3. Look at the 2 photos and answer.

MONKEY BUSINESS IMAGES/GETTY IMAGES

A. Como você compara as duas
fotos?

GLOSSARY
don’t wear – não usamos
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4. No Brasil, a maior parte das escolas exige o uso do uniforme. Você concorda que
os alunos devem ser obrigados a usar uniforme na escola? Por quê?
TIME for Kids asked two kids to share their opinion about whether students should
wear uniforms. Compare your opinion to theirs.
OpinionDebate

Should Students Wear Uniforms?
December 6, 2019
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by Yuna Chong, 9
Santa Clara, California
[…] When students wear uniforms, they feel like they are part of the same group. I wear a
uniform and feel like my school is one big team. I feel included.
I think it is harder to bully someone about his or her clothes if you are all wearing the same
thing. Parents can save money, too! And in the morning, I can save time because I don’t have
to choose what clothes I should wear.
by Emerson Sperling, 12
Sterling Heights, Michigan
I don’t think kids should wear a uniform. If students are wearing the exact same thing, they
can’t express themselves. During school hours, we should be comfortable to focus on the
class. If students could wear normal clothes to school, we’d be able to express ourselves.
We’d be comfortable. And we wouldn’t spend money on outfits that we never wear at
[Adapted from TIME for KIDS]
home.
GLOSSARY
Feel like – sentem; same – mesmo; harder- mais difícil; clothes- roupas; all wearing –
todos usam; save – economizar; choose – escolher; should wear- devo usar; don’t think
– não acho; we’d be able to express ourselves – seríamos capazes de nos expressar; we
wouldn’t spend money on outfits – não gastaríamos dinheiro em roupas.

A.

How old are the students?
Yuna is
years old. Emerson is

years old.

B. Write [ Y ] for Yuna and [E ] for Emerson.
[ ] Não concorda que os alunos devam usar uniformes.
[ ] O uso de uniformes faz os alunos sentirem-se parte de um mesmo grupo.
[ ] O uso de uniformes dificulta o bullying entre os alunos em relação à roupa que
estão usando.
[ ] Usar uniformes na escola é mais econômico que usar roupas comuns.
C. Quais os argumentos usados por Yuna e Emerson ? Escreva em português.
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5. Sua opinião continua a mesma depois de ter lido o texto? E qual é a opinião
de seus familiares? Converse sobre esse assunto com outras pessoas e
apresente seus argumentos.

