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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 (3) e apenas 1 foto das 
respostas dos exercícios. 

Não precisa, enviar foto do conteúdo. 

Sempre faço retomada, do conteúdo ensinado por  mim, este ano. 

 

 

Orientações aos alunos 

Copiar e deixar tudo no caderno. 

Dúvidas chamar a teacher no privado. 

Se o lápis, estiver muito claro, troque-o por favor, pois não dá para enxergar na foto. 

Enviar somente 1 foto das respostas dos exercícios, com o nome completo e número da semana 
(3), para o grupo da sala. 

Verificar 3 vezes, o que escreveu. 

_______________________________________________________________________________ 

 

Conteúdo – Family 

FAMILY - família 

Father=pai            daughter= filha                   cousin= primo/prima      brother in low=cunhado 



 
 

 

Mother=mãe          wife= esposa                      grandson= neto            sister in low= cunhada        

Sister= irmã           husband= marido, esposo    granddaughter=neta      mother in low=sogra 

Brother= irmão      niece= sobrinha                   aunt= tia                       father in low= sogro 

Son= filho              nephew= sobrinho              uncle=tio                       grandfather=avô 

                                                                                                          Grandmother= avó 

                                                                                                           Parents= pais 

_______________________________________________________________________________ 

 

Agora vocês irão aprender os símbolos matemáticos em inglês. 

SÍMBOLOS MATEMÁTICOS  

+  = plus, sinal de mais 

= equals 

-   = minus, sinal de menos 

÷ = divide 

______________________________________________________________________________ 

 

Exercise 

1 ) Relacione as colunas.Consulte a tabela de Family 

     Colocar as letras , dentro dos parênteses , de acordo com o significado. 

a) Uncle                               (        )    primo/ prima 
b) Son                                  (        )    tio 
c) Cousin                              (        )   tia 
d) Aunt                                  (        )   filho 

__________________________________________________________________________ 

 



 
 

 

2)  Resolva  as somas abaixo. 

     Consulte a tabela dos números, que a teacher já passou, para você saber qual número é, e 
saber escrever o resultado em inglês. 

    Siga o modelo  

     ten+ one= ELEVEN   

     10+ 1= 11 – não precisa colocar esta parte 

 

a) One+ one=____________________________ 
b) Three+five=___________________________ 
c) Eight+ four=___________________________ 
d) Nine+six=_____________________________                                                                                               

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


