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Orientações aos pais 

Verificar se a criança copiou certo. 

Dúvidas, chamar no privado. 

Devolutiva no grupo da sala, com o nome completo, número da semana (4) e 1 foto das respostas 
do exercício. 

Sempre faço retomada do conteúdo ensinado por mim este ano.  

Não precisa, enviar foto do conteúdo. 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Orientações aos alunos 

Copiar e deixar tudo no caderno. 

Dúvidas chamar a teacher no privado. 

Se o lápis, estiver claro troque-o, pois não dá para enxergar a foto. 

Verificar 3 vezes ,  o que  escreveu. 

Copiar a tabela do jeito que está, em embaixo do outro. 

Traço é para pular uma linha do caderno. 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 



 
 

Conteúdo  - Verb to be  - Simple Present 

 

Verbo to be – verbo ser ou estar  

 

Tabela 1  - forma afirmativa 

I        am 

Eu      sou ou estou 

You       are 

Você      é ou está 

He        is 

Ele        é ou está 

She       is 

Ela         é ou está 

It                      is 

Ele ou ela        é ou está 

We           are 

Nós         somos ou estamos 

You           are 

Vocês        são ou estão 

They                   are 

Eles ou elas        são ou estão 

_____________________________________________________________________________ 

AM , ARE e IS, SÃO VERBOS 

I, YOU, HE , SHE  e IT, são pronomes pessoais no singular. 

WE, YOU e THEY, são pronomes pessoais da  1ª , 2ª e 3ª pessoa do plural. 

 



 
 

 

O  pronome   IT, significa ele ou ela. É usado para falar de objeto ou animal. 

Exemplo 

It is a ball.//  É uma bola. Bola é objeto. 

It is a dog.// É um cachorro. Cachorro é animal. 

O verbo IS, é usado  SOMENTE PARA HE, SHE e IT. 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Exercise  

Complete com am ,are e is. Consulte a tabela acima. 

a)  She ____________ my mother. 
b)  We _________friends (amigos (as) 
c) I___________ a nurse (enfermeira) 

 

 

 

  


