
 

 

Local  

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR  

Ano/Turma  

  7º ANO 

Data de Realização das Atividades 
28/05 a 03/06 

Carga Horária  

  1 - AULA 

Componente 
Curricular Central:  
  LÍNGUA INGLESA 

Componente Curricular Participante:  Professor:  
  Vilson Meireles da Silva 

Tema da Aula:  

 SIMPLE PRESENT TENSE 

Competências específicas a serem desenvolvidas nesta aula (da Área ou Componente Curricular)  
Identificar similaridades e diferenças entre a língua inglesa e a língua materna/outras línguas, articulando-as a 
aspectos sociais, culturais e identitários, em uma relação intrínseca entre língua, cultura e identidade.    

Objetos de Conhecimento  
SIMPLE PRESENT TENSE 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador)      
(EF07LI15) Construir repertório lexical relativo a verbos regulares e irregulares (formas no presente, passado), 

preposições de tempo (in, on, at) e conectores (and, but, because, then, so, before, after, entre outros). 

Pronúncia  

(EF07LI16) Reconhecer a pronúncia de verbos regulares no presente e passado (-ed). Polissemia  

 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados.   
CADERNOS, DICIONÁRIOS, OUTRAS FONTES DE CONSULTA 

Avaliação: CORREÇÃO LINGUÍSTICA, CADERNOS, ANOTAÇÃO CONTEÚDOS NO CADERNO 

Referencial 

 INTERNET E ARQUIVOS DO PROFESSOR  

  

  

 

FAZER ESTAS ANOTAÇÕES NO CADERNO 

Simple Present Tense 
 
O Simple Present Tense, também chamado de Present Simple (presente 
simples), é um dos tempos verbais do inglês. 
Ele é equivalente ao presente do indicativo na língua portuguesa. 
 
Quando usar o Simple Present? 

Ano 

Letivo  

2020  

Plano de Ações  

ATIVIDADES NÃO-PRESENCIAIS  



O Simple Present é um tempo verbal utilizado para indicar ações habituais que 
ocorrem no presente. 
Além disso, ele é usado para expressar verdades 
universais, sentimentos, desejos, opiniões e preferências. 
Por vezes, as frases no Simple Present apresentam expressões de tempo 
(advérbios). Veja também: Adverbs of frequency. 
 
As mais usuais são: 

Advérbio Tradução 

now agora 

always sempre 

never nunca 

today hoje 

every day todos os dias 

daily diariamente 

often frequentemente 

sometimes às vezes 

generally geralmente 

usually usualmente 

 
Veja alguns exemplos de frases no Simple Present: 
1-He plays soccer very well. (Ele joga futebol muito bem.) 
2-She loves chocolate. (Ela ama chocolate.) 
3-They go to school in the afternoon. (Eles vão para a escola de tarde.) 
4-I always read the newspaper in the morning. (Eu sempre leio o jornal de 
manhã.) 
5-We generally travel to Brazil in December. (Geralmente nós viajamos para o 
Brasil em dezembro.) 
 
 
Regras do Simple Present 
Affirmative Form (forma afirmativa) 
Como regra geral, pode-se dizer que para conjugar um verbo no Simple Present, basta usá-lo 
no infinitivo sem o to no caso dos pronomes I, you, we e they, e acrescentar -s, -es ou -ies no 
caso dos pronomes he, she e it. 

Veja abaixo um exemplo com a conjugação do verbo to work (trabalhar; funcionar) as regras de 
uso dos verbos no presente: 

https://www.todamateria.com.br/adverbs-of-frequency/


1-Regra Geral- acrescenta-se s na terceira pessoa do singular (he,she,it) 

 

No entanto, há algumas regras específicas para a flexão da terceira pessoa do singular 
(he, she e it) que estão relacionadas com a terminação dos verbos. 

2-Verbos terminados em -o, -z, -ss, -ch, -sh, -x 
É preciso acrescentar -es no final do verbo. 
Exemplos: 
to teach (ensinar) – teaches 
to watch (assistir) - watches 
to push (empurrar) - pushes 
to kiss (beijar) - kisses 
to go (ir) - goes 
to fix (consertar) - fixes 
 
3-Verbos terminados em -y precedido de vogal 
Acrescenta-se somente o -s. 
Exemplos: 
to say (dizer) - says 
to play (brincar; jogar) - plays 
 

 

4-Verbos terminados em -y precedido de consoante 

Retira-se o -y e acrescenta-se -ies 

Exemplos: 

to fry (fritar) - fries 

to fly (voar) - flies 

to study (estudar) - studies 

to worry (preocupar-se) - worries 


