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✓ Componente Curricular: 

Língua Inglesa 
ASSUNTO: UNIT 7 – EATING OUT 
 
Dê continuidade ao estudo da unidade 7, onde 
você recordará a escrita e a pronúncia de 
alguns nomes de alimentos em inglês. Para 
revisar, abra seu livro na página 62, observe as 
imagens e leia as legendas. 
 
Em seguida, como forma de fixar seu 
conhecimento, responda os exercícios 
propostos.  
 
Segue, em anexo, as orientações para 
responder as atividades do livro, páginas 66 à 
69, durante o encontro online. E, também, 
para responder a tarefa de casa. 
 
Não esqueça de datar as páginas nas 
atividades do livro! 

 

 

 
 
 
  
 

Observação: 

Em todas as atividades realizadas, coloque a data. Isso facilitará as nossas correções. 



 

ORIENTAÇÕES PARA RESPONDER AS PÁGINAS 66 À 69, DURANTE O ENCONTRO ONLINE. 

PÁGINA 66 

Observe a história em quadrinhos, depois faça a leitura e interpretação. 

PÁGINA 67 

QUESTÃO 10 

Observe as cenas apresentadas, depois responda marcando uma das imagens que representa 

a atitude que você tomaria caso perdesse alguma coisa que gostasse muito. 

QUESTÃO 11 

Volte à história em quadrinhos, depois escreva o valor correto de cada alimento mencionado 

na pergunta. 

QUESTÃO 12 

Leia as perguntas e, em seguida, monte o quebra-cabeça de hambúrguer usando os adesivos 

da página 125. 

 

PÁGINA 68 

QUESTÃO 13 

Observe o cardápio e identifique quais informações listadas estão corretas. 

QUESTÃO 14 

Leia o cardápio da atividade 13 novamente e relacione as colunas de modo a formar frases. 

Página 69 

QUESTÃO 15 

Crie seu cardápio, usando a atividade 13 como modelo. 

QUESTÃO 16 

Leia o diálogo entre o funcionário de uma lanchonete e um cliente. 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAR A TAREFA DE CASA (HOMEWORK). 

Leia novamente o nome dos alimentos que estão no cardápio da página 62, depois copie-o em 

seu caderno. 


