
 

 

 

 

 
QUERIDO ALUNO.  Devido a necessidade de estarmos afastados por conta do CORONAVIRUS, segue algumas 
atividades para que você não fique sem praticar os assuntos que a pró trabalhou em sala de aula.  Bjs. Breve 
estaremos juntos novamente, com Fé em DEUS! 

 

TEXTO I 

Zach Marks Launches New Web Series “My Grom Life” 
    Watch the new “My Grom Life” web series produced by Grom Social creator Zach Marks 
on gromsocial.com and MyGromLife YouTube channel beginning January 17th! 

    Zach Marks was eleven years old when he first got the idea to create a totally unique, safe 
social networking site “By Kids For Kids”. At age twelve, Zach launched Gromsocial.com with 
the help of family and friends. The new website was met with an overwhelming worldwide 
response. Today, Grom Social is a thriving global business, and at sixteen, Zach invites you to 
take an intimate look into his life journey as chronicled in the new web series, “My Grom Life.” 

http://blog.gromsocial.com/Grom-Blog/ 

Questões 

1) Uma possível tradução para o título da notícia  seria: 

a) (    ) Zach Marks lança nova série da Web “My Grom Life”. 

b) (    ) Zach Marks participada nova série da Web “My Grom Life”. 

c) (    ) Zach Marks  compra a  nova série da Web “My Grom Life”. 

d) (    ) Zach Marks mostra  nova série da Web para  “My Grom Life”.  

 

2) De acordo com o texto: 

a) (    ) Zach Marks tinha doze anos quando o pai dele teve a ideia de criar um site de rede 
social totalmente único e seguro. 

b) (    ) Zach Marks tinha onze anos quando ele teve a ideia de criar um site de rede social 
totalmente único e seguro. 

c) (    ) Zach Marks tinha treze anos quando a mãe dele teve a ideia de criar um site de rede 
social totalmente único e seguro. 
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d) (    ) Zach Marks tinha quinze anos quando o tio dele teve a ideia de criar um site de rede 
social totalmente único e seguro. 

  

3) A “By Kids For Kids”: 

a) (    ) foi a rede social criada pelo pai de  Zach Marks. 

b) (    ) foi a rede social visitada por Zach Marks aos onze anos. 

c) (    ) foi a rede social criada por Zach Marks. 

d) (    ) foi um jogo infantil criado por Zach Marks. 

  

4) De acordo com o texto, aos doze anos: 

a) (    ) Zach comprou de outros empresários o Gromsocial.com com a ajuda de familiares e 
amigos. 

b) (    ) Zach patenteou o Gromsocial.com com a ajuda de familiares e amigos. 

c) (    ) Zach vendeu o Gromsocial.com com a ajuda de amigos e seus irmãos. 

d) (    ) Zach lançou o Gromsocial.com com a ajuda de familiares e amigos. 

  

5) A Gromsocial.com: 

a) (    ) é um negócio global próspero. 

b) (    ) é um negócio global que não prosperou. 

c) (    ) é um negócio global vinculado a grandes empresas. 

d) (    ) é um negócio global que auxilia Zach nos estudos. 

  

6) Hoje, Zach convida você  para: 

a) (    ) dar uma olhada íntima em sua jornada de vida como crônica na nova série da web, “My 
Grom Life”. 

b) (    ) a assistir sua nova série da web, “My Grom Life”. 

c) (    ) a fazer um teste no seu novo invento da web, “My Grom Life”. 

d) (    ) a comprar seu novo invento da web, “My Grom Life”, um jogo eletrônico inovador. 



 

TEXTO II 

 

Don’t worry, be happy 
Bobby Mcferrin 

 
_ Complete os espaços em branco, usando o personal pronouns: 
 
                                                     Here’s a little song ___ wrote,   
                      You might want to sing it note for note.     
                      Don’t worry, be happy. 
                      In every life ___have some trouble, 
But when ___ worry ___ make it double. 
Don’t worry, be happy. 
Don’t worry, be happy now. 
Woo-oo-hoo-hoo-oo hoo-hoo-oo-oo-oo-oo-ooo (2x) 
Don’t worry. Woo-oo-woo-oo-woo-oo-ooo 
Be happy. Woo-oo-oo-oo-ooo 
                     Don’t worry, be happy.Ain’t got no place to lay your head, 
                     Somebody came and took your bed. 
                     Don’t worry, be happy. 
The landlord say your rent is late, 
He may have to litigate. 
Don’t worry, (ha-ha ha-ha ha-ha) be happy. 
Look at me, ___’m happy. 
Woo-oo-hoo-hoo-oo oo-oo-oo-oo-oo-oo-ooo 
Don’t worry. Woo-oo-oo-oo-oo-oo-ooo 
Be happy. Woo-oo-oo-oo-ooo 
Here, I’ll give ___ my phone number. 
When you’re worried, call me. 
I’ll make ___ happy. 
                     Woo-oo-hoo-hoo-oo oo-oo-oo-oo-oo-oo-ooo 
                     Don’t worry. Woo-oo-oo-oo-oo-oo-oo 
                     Be happy. Woo-oo-oo-oo-ooo 
Ain’t got no cash, ain’t got no style, 
Ain’t got no gal to make ___ smile, 
Don’t worry, be happy. 
When ___ worried your face will frown, 
And that will bring everybody down. 
Don’t worry, be happy. 
Don’t worry, be happy now. 
Woo-oo-hoo-oo-oo oo-oo-oo-oo-oo-oo-ooo 
Don’t worry. Wo-oo-oo-oo-oo-oo-ooo 
Be happy. Woo-oo-oo-oo-ooo 
                                              Don’t worry, be happy. 
                                          www.letras.mus.br/bobb-mcferrin/82/ 
 
  



 
Vamos praticar! 
 1.  Substitua os nomes pelos pronomes correspondentes: 

a. Raymond is a doctor. 
b. Rose  is a dancer. 
c. Marylin is a teacher. 
d. Jane is a singer. 

e. Rose and Jane are dancers. 
f. The orange is good. 
g.The rabbit is an animal. 
h.Alan is a clown. 
  

   2. Qual é o tema da música? 

   3. Qual é o significado do título da música? 

   4. Os versos “…Cause when you worry your face will frown And that will bring everybody 
down…”  correspondem a: 

a. (  )Porque quando você se preocupa o seu rosto fica carrancudo e isso leva todos para baixo. 

b. (   )Porque quando você sorri, tudo fica bonito e isso levanta a sua autoestima. 

c. (   )Porque quando você sorri para o mundo tudo fica mais belo e isso deixa todo mundo feliz. 

d. (   ) Porque quando você se preocupa suas rugas aumentam e isso deixa todo mundo triste. 

   5. ”… Em toda vida, temos alguns problemas , mas enquanto se preocupa, você os duplica…” 
a frase que corresponde a tradução acima é: 

a. (    ) Ain’t got no gal to make you smile, don’t worry, be happy. 

b. (   ) “…In every life we have some trouble but when you worry, you make it double…” 

c. (   )”… Ain’t got no place to lay your head, somebody came and took your bed…” 

d. (    ) “…Here’s a little song I wrote,   You might want to sing it note for note…” 

   6.Você conhecia  essa música? Você acha que a mensagem dela é positiva ou negativa? 
Comente.  

    7.Você pratica as atitudes positivas que são mencionados na música ou você é pessimista 
diante dos problemas da vida? Comente. 

  

TEXTO III 

Question word 



Skyline Pigeon – Elton John 
    Turn me loose from your hands 

    Let me fly to distant lands 

    Over green fields, trees and  mountains 

    Flowers and forest fountains 

    Home along the lanes of the skyway 

    For this dark and lonely room 

    Projects a shadow  cast  in gloom 

    And  my eyes are mirrors 

    Of  the world outside 

    Thinking of the way 

    That the wind can turn the tide 

    And  these shadows turn 

    From purple into gray 

    For just a Skyline Pigeon 

    Dreaming of the open 

    Waiting for the day 

    He can spread  his wings 

    And fly away again 

    Fly away skyline pigeon fly 

    Towards the dreams 

    You’ve left so very far behind 

   (repeat) 

    Let me wake up in the morning 

    To the smell of new mown hay 

   To laugh and cry, to live and die 

    In the brightness of my day 



    I want to hear the pealing bells 

    Of distant churches sing 

    But most of all please free me 

   From this aching  metal  ring 

    And open out this cage towards the sun. 

    For just a Skyline Pigeon 

    Dreaming of the open 

    Waiting for the day 

   He can spread  his wings 

   And fly away again 

    Fly away skyline pigeon fly 

    Towards the dreams 

    You’ve left so very far  behind 

  

 

Name:Elton Hercules John 
Day of birthday:25 st march 
Age: 76 years old 
Hometown: Middlesex 
Country: England 
Occupation: singer and songwriter 
Musical genre: romantic pop. 

  

    1.About Elton John life. Give complete answer. Responda em Português. 

    a.When was he Born? 
 
    b.How old is he? 
 
    c.Where is he from? 
 
    d.What’s his occupation? 
 
    e.When is his birthday? 
 
    f.What’s his musical genre? 
  



   2.Encontre na letra da música Skyline pigeon. 

    a.O nome de duas cores. 

    b.O nome de um membro do corpo humano.    

    c.O nome de um elemento do nosso rosto. 

  

    3.A tradução da música está embaralhada, enumere as estrofes na ordem correta. 

Pombo do Horizonte 
  

                               _________Pois este quarto escuro e solitário 
Projeta uma sombra lançada na escuridão 

E meus olhos são espelhos 
Do mundo lá fora 

Pensando nas maneiras 
Em que o vento pode virar a maré 

E as sombras mudarem 
De roxo em cinza 

  
_________Por apenas um simples pombo do horizonte 

Sonhando com o aberto 
Esperando pelo dia 

Que ele possa abrir suas asas 
E sair voando novamente 

  
_________Livre-me de suas mãos 
Deixe-me voar para terras distantes 

Sobre campos verdes, árvores e montanhas 
Flores e fontes em florestas 

Para casa, ao longo das raias do horizonte 
  
  

_________Saia voando, pombo do horizonte, voe 
Em direção aos sonhos 

Que você deixou muito para trás 
Saia voando, pombo do horizonte, voe 

Em direção aos sonhos 
Que você deixou muito para trás 

  
_________Saia voando, pombo do horizonte, voe 

Em direção aos sonhos 
Que você deixou muito para trás 

Saia voando, pombo do horizonte, voe 
Em direção aos sonhos 

Que você deixou muito para trás 
  

_________Eu quero ouvir os sinos ressonantes 



Das igrejas distantes cantar 
Mas, acima de tudo, por favor me livre 

Desta aliança de metal dolorosa 
E abra esta gaiola voltada para o sol 

  
_________Por apenas um simples pombo do horizonte 

Sonhando com o aberto 
Esperando pelo dia 

Que ele possa abrir suas asas 
E sair voando novamente 

  
_________.Deixe-me acordar de manhã 

Para o cheiro do feno recém-cortado 
Para sorrir e chorar, para viver e morrer 

Na claridade do meu dia 
  
     4.Qual é a mensagem que a música nos deixa? 

  

  

    5.Você acha que “Freedom is everything”?Comente. 
  

 

 

GOOD LUCK!!! 


