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ANIMALS AROUND THE WORLD
Que animais você
geralmente vê nas ruas
de seu bairro?

Você já visitou o
Zoológico de sua
cidade?

Que animais
selvagens você já viu
de perto? Onde foi?

De vez em quando, aparecem,
em áreas urbanas, outros
animais além de gatos e cães!!!!
Leia o que aconteceu no
Canadá.

VET (veterinarian) - LORRY

-

BIN -

BEAR
LearnEnglishTeens/BritishCouncil

1º SEMESTRE – INGLÊS

1. Match the words and pictures.

___________
2. Now read this text and tick [

__________
] the correct answer.

Não se preocupe em entender cada palavra do texto. Procure
identificar a ideia geral. Use o glossário e o dicionário online.

__________

__________

walked through the streets – andou pelas ruas
food – comida
someone – alguém
called - chamou
took – levou

One night in December 2011, a bear came into the city of Vancouver in Canada. It walked
through the streets. Then it found some food in bins outside a restaurant and started eating.
In the morning, someone saw the bear and called the police. The police came with a vet from
the city zoo. They put the bear in a lorry and took it to the mountains outside the city. But
what happens in other countries when big animals come into cities?

Adapted from LearnEnglishTeens/BritishCouncil

Em caso de dúvida, clique nesse link e escreva a palavra/expressão que você deseja
traduzir: https://translate.google.com/?hl=pt-BR#view=home&op=translate&sl=en&tl=pt
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A. De acordo com a notícia, que evento inusitado (ou pouco comum) aconteceu em
Vancouver?
[ ] Um animal selvagem, um urso, apareceu numa rua da cidade do Canadá.
[ ] Um urso foi atropelado por um caminhão no Canadá.
[ ] No Canadá, policiais prenderam um urso que estava roubando comida de um
restaurante.

3. Watch the video about the bear in Vancouver and complete the sentence.
https://www.youtube.com/watch?v=dTpm1KonS9Y&feature=youtu.be
Man: [...] now we have _________________ in downtown
Vancouver!!!
Você já viu ou soube de um caso parecido que
tenha ocorrido em sua cidade? Que animal
apareceu e onde foi? O que as pessoas fizeram?
4. Veja a lista de animais abaixo. Quais desses animais você conhece? Clique no link e tente
encontrar alguns desses animais no vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=oAlW0D6HQmY
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Que tal desafiar alguém da sua casa e brincar de forca usando
essa lista de animais selvagens em inglês?

publicdomainvectors

Para checar a pronúncia das palavras você pode usar os seguintes sites:
https://howjsay.com/ OU https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles
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5. Look at these images.

Dog wedding

Peace and love

A cat sandwich

Que tal brincar de fazer montagem com fotos?
Você pode “vestir” seu pet, desenhar ou capturar
imagens da internet.
Que tal lançar um desafio entre amigos e
familiares compartilhando no whatsapp?
Click the link and visit the San DIego zoo, USA.
https://kids.sandiegozoo.org/videos
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O que você acha de manter animais nos zoológicos? As
pessoas se divertem ao visitá-los, mas será que os animais
gostam de estar lá presos?

