
 
7° Ano Conteúdo Simple Present, Explicação do presente Continuous e do Simple 
Present através de conceito e texto postados na biblioteca de classe na Moderna. 
Realização de atividades postadas também na plataforma: comparação dos dois tempos 
verbais, distinguindo a utilização dos auxiliares, formação da rotina de um dia do aluno e 
fixação da utilização do DO e DOES.  
 

PRESENT CONTINUOUS 

Usamos para descrever uma ação que está acontecendo no momento da fala. Ação que 
começa e tem uma continuidade. Para colocarmos um verbo no presente Continuous 
acrescentamos as letras: ING  

Ex: Read  = Reading                                             Ex: Play = Playing 

Ex: Feed= Feeding                                                Ex: Wash= Washing 

 ALGUNS VERBOS PODEM TER SUA TERMINAÇÃO MODIFICADA  

Verbos que terminam com a letra (E) e são precedidos de consoantes perdem o (E) e 
recebem o ING: 
Ex: Dance= Dancing                                              Ex: Paste = Pasting  
 
Verbos terminados com a sequência CVC (CONSOANTE+ VOGAL CONSOANTE) e a 
última sílaba é tônica dobram a última consoante:  
EX: Run = Running                                                Ex: Begin= Beginning 
 
PRESENT CONTINUOUS NA AFIRMATIVA: 

Sujeito + Verbo to be+ Present Continuous + Complemento 

She                   Is                    pasting                some pictures in her diary. 

PRESENT CONTINUOUS NA NEGATIVA: 

Sujeito + verbo to be + not + Present Continuous+ complemento  

Donna             is               not               taking                photos now. 

 PRESENT CONTINUOUS NA INTERROGATIVA: 

Verbo to be   +    Sujeito           + Present COntinuous + complemento. 

Are                 Tom and Thiara            playing                board games?  



 
SIMPLE PRESENT 

Usamos Para falar de ações de rotina, hábitos.  

AFIRMATIVA: 

Sujeito+ Verbo + complemento 

    I             go         to bed at 10 p.m 

NEGATIVA  

Sujeito + do/ does      +not   +verbo     + complemento 

    We         do               not      have       breakfast at 8 a.m 

INTERROGATIVA: 

DO/Does + sujeito + verbo + Complemento  

     Do            you          read        comic books?     

 

O Simple Present possui dois auxiliares DO e DOES, usamos esses auxiliares nas frases 

interrogativas e negativas.  

Usamos o auxiliar Do com os pronomes I, you, We, they  

Usamos o auxiliar DOES com os pronomes He, She, It.  

O verbo nunca muda no Simple Present ? Como vou identificar o tempo verbal em uma 

frase na afirmativa?  

O verbo no Simple Present só tem alteração se a frase estiver na afirmativa e estiver 

sendo conjugada na terceira pessoa do singular, ou seja, se a oração tiver He, She ou It. 

Se a frase tiver qualquer outro pronome pessoal o verbo continua em sua forma original, 

sem alteração e você identificará o tempo verbal pelo contexto. Explicarei essa alteração 

do verbo em uma outra aula.  



 
Atividades: 

1) Explique a diferença do Present Continuous and Simple Present.  

2) Quais são os auxiliares do Simple Present ? Quando usamos cada um?  

3) Escolha um dia da semana e monte a sua rotina com frases curtas, essas frases 

podem ser baseadas nos seguintes tópicos:  

 

Hora que você acorda = I Wake up at 5 a.m  

Como você vai para a escola= I go to school by car. 

Com quem você almoça = I have lunch in the school kitchen 

O que você faz todos os dias depois do seu almoço=  I work in the afternoon.  

Horário que você retira para fazer o seu dever = I do my homework 7 p.m  

 

Não se prenda apenas nesses exemplos, seja criativo (a).  

 

4) Complete as frases abaixo com DO ou DOES 

 

a) I ________ not read books.  

b) ________ you watch TV in the living room ?  

c) We ______ not like cats  

d) My cousins write postcards. They _______ not Write letters  

 


