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7. Read these examples and the notes in the green box:

ESSA É A PÁGINA 9 DO MDCINGLÊS PARA VOCÊ USAR
COMO REFERÊNCIA.

• There’s a big white board.
• There are blue desks and chairs.
• There isn’t a video camera on the wall.
• There aren’t computers for the students.

There’s = There is
Used for singular nouns.
There are
Used for plural nouns.
There isn’t = There is not
Negative form used for singular nouns.
There aren’t = There are not
Negative form used for plural nouns.

Imagine: Ao fazer uma pesquisa sobre escolas ao redor do mundo, você acha
as fotos da página anterior em um blog.

Você então decide postar um

comentário em inglês contando o que há na sua sala de aula.
8. Look around and write about your classroom.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
9. Is your classroom big or small? How many students are there?
Além do número de alunos/as, o que mais há de parecido ou de diferente se você
comparar sua sala ou turma com cada foto da página 7?

3

VOCÊ SABIA?

1. Na nossa cidade há algumas escolas públicas municipais da época do Brasil Império,
chamadas de “Escolas do Imperador”. São prédios muito bonitos, construídos dentro das
tendências estéticas da época e que se destacavam na paisagem urbana. Algumas delas são:

Fefumerj.com/E.M. Orsina da Fonseca

ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS – 1ª CRE

We’re in the living room. And
here there is:

E.M. Paraná-Facebook/SME-Rio

E.M. Paraná-Facebook/SME-Rio

Hi, This is me at
home. I’m in my
bedroom and here
there is:

A SOFA
A TABLE

There are BOOKS
A BENCH

A CHAIR

A BOOKSHELF

A BABY CRIB

But there isn’t A COMPUTER
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What about you? In which part of the house do you study? What is there in the room?

Sofá/ Berço: Pixabay; Mesa: Freesvg; Cadeira: Wikipedia;Banco: Pexels(Lisa Fotios); Livros/Computador/móvel: PublicDomainPictures.

Facebook.com/Escola Municipal Gonçalves Dias

CREP-SME-Rio- Escolas do Imperador

ESCOLA MUNICIPAL ORSINA DA FONSECA – 2ª CRE

2. Você sabe dizer em inglês os objetos que estão ao seu redor?
Use this dictionary : https://www.opdome.com/

Hi! I’m (your name). I’m studying in
the _____(part of the house). There
is __________, but there isn’t
________ (put some pictures).

E.M. Paraná-Facebook/SME-Rio

3. O que acha de fazer uma postagem sobre esse momento de estudo? Envie para o e-mail
materialcarioca@rioeduca.net, o Facebook da sua escola ou para alguns amigos. Segue uma
sugestão:

4. What about having your Picture Dictionary? Em uma folha, faça as ilustrações de
objetos de uma casa e escreva as palavras em inglês. Depois insira outras categorias,
como comida, objetos escolares etc. Você poderá utilizá-lo como referência sempre que
precisar. Capriche nos desenhos!!!
5. Que tal desafiar alguém que esteja aí com você e brincar de FORCA (Hangman)
enquanto aprende também?
https://www.gamestolearnenglish.com/hangman/


Para começar, selecione a categoria HOME 1. Depois, continue jogando conforme
seu interesse.

 To revise the pronunciation of the alphabet: Click here to sing along
https://www.youtube.com/watch?v=BqX8SMsHg0M
OR
https://www.youtube.com/watch?v=aEYcmNhz7Uc
PODE SER EM PORTUGUÊS- CONVERSE COM ALGUÉM DE SUA FAMÍLIA.

Você tem conseguido se organizar para estudar
nesse momento de quarentena? Como as pessoas
de sua casa podem contribuir para que esse seja
um momento mais favorável aos estudos?
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ANSWER KEY
RESPOSTAS PESSOAIS
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