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ESCOLA SEM MUROS 
em casa também se aprende 

ENSINO FUNDAMENTAL - ETAPA III 
alunos de 12 a 15 anos 

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 
INGLÊS 



Atividade do dia: 

03) Quebra-cabeça 
2 
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Hoje, vamos trabalhar com a mão na massa? 
 
 
 
A atividade de hoje é muito legal e pode ser feita como quebra-
cabeça ou jogo da memória! 
 
Com os vocabulários que aprendemos na atividade anterior, sobre as 
profissões, que tal montar um jogo para praticar melhor a língua?  
 
As peças podem ser impressas da forma como vamos disponibilizar, 
ou você construí-las na casa e deixar do seu jeito, com o auxílio do 
dicionário ou Google Tradutor! 
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Nurse 
Professional who takes care of 

people. It provides assistance to the 
patient, giving injections, making 

dressings, etc., and guarantees the 
patient's comfort and well-being 

during the treatment of illnesses and 
hospitalization. 

Doctor Health professional authorized by 
the State to practice medicine; 

deals with human health, 
preventing, diagnosing, treating 

and curing diseases.  
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Policeman 
A professional instituted by the State 
to carry out protection and security 

routines for the collective and citizen 
well-being, as well as their assets. 

Teacher 
Professional who teaches science, art, 

technique or other knowledge. Prepares 
and teaches the didactic material of 

the classes, applies tests, develops 
works in class and clarifies doubts 

Postman Professional who distributes 
correspondence sent through the 

Brazilian Post and Telegraph Company 
(ECT), is also known as Correios.  

The postman is a federal employee. 
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Enfermeira 
Profissional que cuida das pessoas. 

Presta assistência ao paciente, 
aplicando injeções, fazendo 

curativos, etc, e garante o conforto e 
bem-estar do paciente durante o 

tratamento de doenças e internação 
no hospital. 

Doutor Profissional da saúde autorizado pelo 
Estado para exercer a Medicina; se 

ocupa da saúde humana, 
prevenindo, diagnosticando, 

tratando e curando as doenças. 

Agora, o jogo com sua tradução para o português 
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Policial 
Profissional instituído pelo Estado 

para realizar rotinas de proteção e 
segurança ao bem-estar coletivo e 

do cidadão, bem como de seu 
patrimônio. 

Professor Profissional que ensina ciência, arte, 
técnica ou outros conhecimentos. 

Prepara e ministra o material didático 
das aulas, aplica provas, desenvolve 

trabalhos em aula e esclarece dúvidas. 

Carteiro 
Profissional que distribui a 

correspondência enviada através da 
Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos (ECT), também é conhecida 
como Correios.  

O carteiro é um servidor federal. 
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E aí? Você conseguiu montar todas as peças?  
 
 
 

Vamos desafiar seus familiares a encontrar 
as profissões e suas funções? 
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A Secretaria de Educação ainda 

promove outras atividades para 

serem feitas em casa,  

com apoio e participação da 

família por meio da  

página Escola Sem Muros. 

taubate.sp.gov.br/escolasemmuros 

taubate.sp.gov.br/escolasemmuros

