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Let’s revise!
Do you remember the
days of the week?

Click to check
https://bit.ly/309cECG
pronunciation.

Click to check
meaning.
https://translate.google.com.br/

.

1. What day is today?
What is your
favorite day,
Carlos?

Sunday.
Click , check
pronunciation and https://bit.ly/3kNmQIY
practice.

2. What is your favorite day?
.
Now ask your family.
Do you have the same opinion? Do you like the same day of the week?
3. Quais são os dias preferidos da maioria das pessoas da sua família?

Why? – Por que eles gostam mais desse(s) dia(s)?
Unscramble the words and write
the days of the week
ONADYM
TAUYDES
DEEWANYSD
RHAUTYSD
ADIRFY
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YADSTUAR

Glossary
Ask- perguntar;
Same- mesmo.

Let’s revise some free

Precisa de ajuda? Busque no

time activities!

MCE – edição de 14/9.

busyteacher
.com

4. Look at the images and complete.

playing

going to the

listening to

playing
5. How would you illustrate these free time acivities? Use your notebook.
watching TV; chatting with friends; playing the guitar; reading a book;
drawing; singing.
Click to check
pronunciation. https://bit.ly/3mWsLxa

Need help? Click
here and translate.

Adjectives of opinion

What free time activiities

do you like ?

Positive

Negative

awesome

awful

skateboarding. It’s

fantastic

terrible

awesome!

great

boring

I like

interesting
Click to check
https://bit.ly/3mWt1fC
pronunciation.

pixabay.com

https://translate.google.com.br/

Click to check
pronunciation.

cool
https://bit.ly/2S8h4VT
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6. Let’s play Hangman!

hangmanwords.com

Adjectives of
Opinion

Durante a pandemia, algumas das atividades apontadas na página anterior
não puderam mais ser realizadas em grupo, como por exemplo, jogar
futebol e ir ao cinema. Porém, os adolescentes passaram a realizar outras
atividades, que talvez nem fosse habituais antes do isolamento social, como
ler, desenhar e cantar, passando até a descobrir um talento antes
“adormecido”.
Some people are very talented at what they do. And some of them are really young.

Todas as pessoas têm algum talento. Às vezes demora um pouco pra que a
gente perceba, mas momentos como esse, em que estamos mais em casa,
nos propiciam observar um pouco mais o que sabemos fazer.
Do you know the program American Got Talent? Assista o vídeo de uma menina que
descobriu seu talento a partir de uma situação difícil, que foi o divórcio de seus pais.
Click, watch and answer the questions.
https://www.youtube.com/watch?v=uxAEsvTdYz8

1.
2.
3.
4.

What’s the girl’s name?
How old is Angelina?
Uma pessoa que Angelina considera a sua “best friend” foi com ela ao
programa. Quem é?
What’s your opinion about the program American Got Talent? Use one of the
adjectives of page 5.
What about you??
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What’s your favorite TV program?
What’s your favorite song?
What’s your favorite day ?

