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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:  

 Kim is Korean, but he is in Brazil now. His father is a businessman in São Paulo. It is 

7:00 in the morning and Kim is at home. He is late for school. He is worried because he is a new student 

at Colégio Santa Inês. At 7:15 Kim is at the bus stop, but the bus is late, too. The school is far and the 

bus is slow because of the traffic. At 7:45 Kim is in front of the school. He is very late now. The doors 

are closed. 

“Where are all the students?” Kim is very worried now.  

“Oh, no! Today is Saturday. And there is no school on Saturday in Brazil.” 

  1) Faça, em seu caderno, a tradução do texto acima em Português. (Sugestão de 

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

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

 Kim é koreano, mas ele está no Brazil agora. O pai dele é empresário em São Paulo. 

São 7 horas da manhã e Kim está em casa. Ele está atrasado para a escola. Ele está 

preocupado porque ele é aluno novo no Colégio Santa Inês. As 7:15Kim está na parada 

de ônibus, mas o ônibus está atrasado também. A escola é longe e o ônibus está devagar 

por causa do tráfego. As 7:45 Kim está em frente a escola. Ele está muito atrasado agora. 

As portas das escola estão fechadas. 

 Onde estão todos os alunos? Kim está muito preocupado agora. 

 Oh, não! Hoje é sábado. E não tem escola no sábado no Brasil. 

 

 * 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  ) Kim is a student. 

 b) ( F     ) His classes are in the afternoon. 

https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/
https://translate.google.com.br/?hl=pt-BR
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 c) (     F  ) At 7:45 he is at home. 

  

2)  Answer these questions, in Portuguese, according to the text: (Responda as 

perguntas, em Português, de acordo com o texto): 

 

a) Where is Kim at 7:00 in the morning? Kim is at home. 

b) Is Kim in front of the school at 7:15? No, he is at the bus stop. 

c) Where is kim at 7:45? At 7:45 Kim is in front of the school. 

d) Is there school on Saturday in Brazil?  No, there is not. 


