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O objetivo desta aula é levar aos alunos o conhecimento sobre ESPORTES em inglês, 

interagindo em situações diversas, utilizando as tecnologias digitais de informação e 

comunicação em tempo de isolamento social.  

Seguindo a Unidade do nosso livro didático, vamos abordar assuntos essenciais da 

nossa temática: SPORTS. 

EXPLICAÇÕES SOBRE AS ATIVIDADES DE INGLÊS 

Primeiramente, devo esclarecer que estas atividades deverão ser copiadas no seu 

caderno de inglês (não há necessidade de copiar as imagens, somente as palavras). Se o 

aluno quiser imprimi-las e depois completá-las e colá-las no seu caderno, também será 

permitido. 

No exercício ①, vocês irão completar as lacunas (espaços vazios) com os 

correspondentes esportes listados na BOX, como no exemplo: swimming já está feito. 

Nos exercícios ② e ③, respondam às questões, lembrando que as perguntas se 

referem ao exercício ①. Tenham em mente este detalhe importantíssimo. 

O exercício ④ é mais complexo e exige de vocês mais atenção. Vamos completar as 

boxes com os esportes, observando os verbos PLAY, DO e GO. Conforme a Language Note, 

existem esportes que você diz: I play soccer. (Eu jogo/pratico futebol.) Ou seja, os esportes 

com bola ou envolvendo times ou equipes, como o futebol, por exemplo, escrevemos: 

“PLAY + ESPORTE”. Mas com relação aos esportes que praticamos sozinhos como o JUDÔ, 

dizemos ou escrevemos: DO + ESPORTE. “I do judo every Friday”. (Faço judô todas as sextas-

feiras). E finalmente, esportes que terminam em ING, nós devemos dizer: GO + ESPORTE. 

Por exemplo, Let’s go bowling tomorrow. (Vamos jogar boliche amanhã.) 

No exercício ⑤, vamos finalizar a aula completando as frases com os verbos PLAY, 

DO e GO. Vejam o exemplo: 

Marta ................ in the Brazil national team. (Marta joga na seleção brasileira.) 

Resposta: plays ➔ Marta joga em um time de futebol. (Lembre-se das palavras 

chaves: time/bola), portanto usaremos o verbo PLAY e ainda seguido de S, trata-se da 3ª 

pessoa do singular do Present Simple TENSE. Espero que tenham entendido a aula. Bons 

estudos! Cuidem-se!  

Referências Bibliográficas: WAY TO ENGLISH for Brazilian Learners (PNLD 2018). ENSINO 

FUNDAMENTAL II; Claudio Franco e Kátia Tavares; 2. ed. São Paulo: Ática. Publication year: 2018. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


