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Olá turma, tudo bem com vocês? Nessas duas primeiras semanas de aula vamos fazer atividades 

de leitura, tradução e interpretação de texto! 

 Atividade para a primeira semana de aula: 

 Reading:  

 Hi, Linda!  

 I am in Belém now. This is Ver-o-Peso, a very popular market. You can buy many 

things at Ver-o-Peso. There are fruit stands with mangoes, bananas, and many exotic fruit from the 

Amazon. At the vegetable stands you can buy potatoes, tomatoes, lettuce, and many kinds of medicinal 

herbs and natural perfumes, too. At 6:00 in the morning it is possible to buy fish at Ver-o-Peso – they 

are big, fresh and the price is not expensive. This is a very colorful place and the people are really nice. 

 I miss you, Jeff!  

1) Faça, em seu caderno, a tradução da carta acima em Português. (Sugestão de dicionários 

online: https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/; 

https://translate.google.com.br/?hl=pt-BR ): 

 

 * Atividades para a segunda semana de aula: Interpretação do texto da aula anterior: 

 1) Write T (true) or F (false): (Escreva T (verdadeiro) ou F (falso)): 

 a) (  T   ) Ver-o-Peso is in South America. 

 b) (  T  ) You can buy fish at Ver-o-Peso. 

 c) (  T   ) There are many kinds of exotic fruit there. 

 d) (   T   ) You can buy perfumes at Ver-o-Peso. 

 

2)  Match the columns according to the text: (Relacione as colunas de acordo com 

o texto): 

 

1 – There are tomatoes (    2   ) at the fruit stands. 

2 – There are bananas (     4 ) at six o’clock in the morning. 

3 – The price of fish (    1    ) at the vegetable stands. 

4 – We can buy fresh fish  (     3  ) is not expensive. 

 

https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/
https://translate.google.com.br/?hl=pt-BR
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TRADUÇÃO DO TEXTO: lembrando que você não precisa ter exatamente as 

mesmas palavras traduzidas no seu caderno, pois existem sinônimos! Mas é necessário 

que esteja dentro do mesmo contexto! 

 

 

 Oi Linda, 

 

  Eu estou em Belém agora. Este é Ver-o-Peso (nome do lugar), um 

supermercado muito popular. Você pode comprar muitas coisas em Ver-o-Peso. 

Existem barracas de frutas com mangas, bananas e muitas frutas exóticas da 

Amazônia. Na barraca de verduras você pode comprar batatas, tomates, alface e 

muitos tipos de ervas medicinais e perfumes naturais também. As 6 horas da manhã é 

possível comprar peixe no Ver-o-Peso – eles são grandes, frescos e o preço não é muito 

caro. 

  Este é um lugar muito colorido e as pessoas são realmente legais. 

  Sinto sua falta/ saudades,  

      Jeff  

  


