
 

 
Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/570268371557874712/  Acesso em 23 de out. de 2020.  

 

 Simple Present Present Continuous 

Affirmative I / You / We / You / They WATCH 

He / She / It WATCHES 

I AM WATCHING 

You / We / You / They ARE WATCHING 

He / She / It IS WATCHING 

Negative I / You / We / You / They DON’T WATCH 

He / She / It DOESN’T WATCH 

I AM NOT WATCHING 

You / We / You / They AREN’T 

WATCHING 

He / She / It ISN’T WATCHING 

Interrogative DO I / You / We / You / They WATCH? 

DOES He / She / It WATCH? 

AM I WATCHING? 

ARE You / We / You / They WATCHING? 

IS He / She / It WATCHING 
 

6º ANO 

 LÍNGUA INGLESA 

ATIVIDADE 4 
Tema: What are you doing now? What do you like to do? / Simple Present, Present Continuous and Interrogative 

Pronouns 

Habilidades Essenciais: (EF06LI02-A) Entrevistar colegas, obtendo informações pessoais e sobre a família, os amigos, a escola e a 

comunidade, para interagir em língua inglesa; (GO-EF06LI27) Ler diferentes textos sobre temas familiares referentes a gostos, 

preferencias e rotinas, observando a pronuncia, a entonação, a semelhança e diferenças das palavras, os ritmos empregados e as 
estruturas, para respeitar a diversidade linguística; (EF06LI14-A) (Re)Conhecer e organizar a situação comunicativa: interlocutores, 

finalidade ou proposito, circulação, linguagem, organização, estrutura e tema do texto, para produção textual sobre temas familiares: 

gosto, preferencias e rotinas; (EF06LI17-A) Utilizar recursos linguísticos referentes a temas familiares, escola, família, rotina diária, 

para aprimorar interações discursivas por meio da oralidade e/ou escrita; (GO-EF06LI29) Utilizar os pronomes interrogativos em 

diferentes textos, orais e/ou escritos, para formular perguntas em contextos variados; (EF06LI19-A) Compreender e utilizar o presente 

simples e o presente continuo nas formas afirmativa, negativa e interrogativa, em situações reais para indicar rotina, fatos, opiniões 

e ações em progresso; (EF06LI26-A) Explorar a presença da língua inglesa em ações rotineiras e em progresso para reconhecer os 

elementos culturais e avaliar a influência desses elementos na sociedade e na sua formação cidadã, bem como observar a relação 

entre gostos e preferencias de diferentes estudantes. 

NOME:  

UNIDADE ESCOLAR: 

https://br.pinterest.com/pin/570268371557874712/


1. Read Mônica’s comic strip and answer the questions in English. (Leia a tirinha da Mônica e responda as 

perguntas em inglês.) 
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a) Who are the main characters in the comic strip? 

b) What is Mônica doing?  

c) Is Cebolinha helping her? 

 

2. O diálogo entre Phil e Lisa está embaralhado. Enumere-o de modo que ele fique de forma correta. 
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3. Mark an X TRUE or FALSE according to the text. (Marque um X no verdadeiro ou falso de acordo com 

o texto.) 

 TRUE FALSE 

a) Lisa is studying at school.   

b) Phil always walks with his mom at 5 o’clock.   

c) Phil and his brother never eat at Subway.   

d) Lisa is at home.   

 

 

4. Do we use these words with the Simple Present or Present Continuous? Write them in the correct group. 

(Nós usamos essas palavras no Simple Present ou no Present Continuous? Escreva-as no grupo correto.) 
 
 
 

 

 

 

 

Simple Present Present Continuous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Write a dialogue with at least 4 of phrases below. Use your creativity and have fun. (Escreva um diálogo 

com, no mínimo, 4 expressões a seguir. Use a sua criatividade e divirta-se.) 
 

WHAT ARE YOU DOING?   HOW’VE YOU BEEN? 

 

DO YOU LIKE...?    WHERE DO YOU LIVE? 

 

ARE YOU WATCHING TV?  NICE TO MEET YOU? 

 

HOW ABOUT YOU?    WHAT’S YOUR FAVORITE...? 

 

WHEN IS YOU BIRTHDAY?  WHAT DO YOU LIKE TO DO? 

 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

6. BOARD GAME  

 

With this board game, you will practice asking and answering questions. On each square, a question is 

given. You ask the question and your classmate answer the question. Then you switch roles. You can play it 

with your family.  Have fun! (Com este jogo de tabuleiro, você fará perguntas e responderá. Existe uma 

pergunta em cada quadrado. Você pergunta e seu colega responde. Depois, vocês trocam de papeis. Você pode 

jogar com a sua família. Divirta-se!) 

every day   now   on Tuesdays   right now   always 

usually   sometimes  at the moment  never   every weekend 
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