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UNIDADE 1 – GOOD MORNING!  

                     (Bom dia)  

  

Nesta unidade estamos aprendendo a cumprimentar as pessoas. Nas aulas anteriores já 

aprendemos a dizer:  

• Hi: oi  

• Hello: olá  

• Bom dia: good morning  

• Boa tarde: good afternoon  

• Goodbye: adeus  

• Bye bye: tchau  

• See you: até mais  

 

Na aula desta quinzena vamos aprender a dizer “boa noite” em inglês.  

  

Atividade 1. Página 9. Olhe com atenção a hora que aparece nos relógios sobre as duas 

imagens. Observe também o que acontece em cada uma das imagens. Na sequência ouça  o 

áudio enviado via whatsapp,  ou o CD  que está na apostila, track 06 (áudio número 06) e 

acompanhe o diálogo das imagens.   

Ouça diversa vezes e repita o texto.  
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Atividade 2. Para entender melhor, assista com atenção a um vídeo acessando o link  

https://youtu.be/5sj6sp2zbde. O mesmo vídeo também está disponível no grupo de WhatsApp 

para facilitar seus estudos;  

Atenção: você deve ter percebido nas imagens e também no vídeo que em inglês temos 

duas formas diferentes de dizer boa noite.  

Devemos usar:  

Good Evening: quando encontramos alguém (na chegada).  

Good Night: quando nos despedimos de alguém (na saída ou quando vamos dormir).  

  

Atividade 3. Página 10.   Write (escreva). Observe as palavras escritas na faixa rosa.  Escreva 

cada uma destas palavras na imagem que representa o período do dia.  

  

Atividade 4. Página 10. Now, let’s draw (agora vamos desenhar). Desenhe no quadro o 

período do dia que você mais gosta e escreva.  

    

Good Job!  

(Bom Trabalho!)  
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