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LÍNGUA INGLESA 

 

Eixo: Conhecimentos Linguísticos. 

 

A nossa família não é somente aquela que mora com a gente na mesma casa, mas nossos avós, 

nossos primos, tios, enfim, todos eles fazem parte da nossa família. Hoje vamos aprender muitas 

palavras sobre a Big Family! Bons estudos! 

 

 

Fonte: freepik.com 

 

Senhores pais, ou responsáveis, sigam o passo a passo para auxiliar o aluno a completar as 

atividades. Se possível acesse os links abaixo: 

 

 Vocabulário: clique no link https://www.youtube.com/watch?v=NVEzzzia8Yo para que o 

aluno veja o vocabulário sobre seus familiares (avô, avó, primos, etc.). Incentive-o a repetir 

e praticar as palavras. Note que aparece a palavra “me” (eu), para o aluno se identificar. 

 

 Family Tree: clique no link https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ para assistir 

ao vídeo em que se apresenta a árvore genealógica. O aluno deve tentar identificar os 

membros da família e identificar o seu próprio lugar (“me”). 

 

 Atividades: agora o aluno já está pronto para iniciar as atividades a seguir: 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=NVEzzzia8Yo
https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ


 
 
 

 
Copyright 2020 – Planneta Educação – Todos os direitos reservados 

 

Tradução do vocabulário: Logo abaixo, você poderá encontrar as palavras que vão te ajudar a 

relembrar os nomes dos membros da Family (família): 

 

 

 

FATHER: Pai. 

MOTHER: Mãe. 

BROTHER: Irmão. 

SISTER: Irmã. 

BABY: Bebê. 

GRANDMOTHER: Avó. 

GRANDFATHER: Avô. 

UNCLE: Tio. 

AUNT: Tia. 

COUSIN: Primo ou Prima.  
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Atividade 1: Pesquise na sua própria Family os nomes para completar as plaquinhas e faça uma 

lista no seu caderno de inglês, de acordo com a imagem abaixo. Veja o exemplo: 

 

 

 

 

 

Fonte: freepik.com 

  

João 
Qual é o nome da 

sua grandmother? 

Qual é o nome do 

seu cousin? 

Qual é o nome do 

seu uncle? 

Qual é o nome da 

sua aunt? 

Qual é o nome da 

sua cousin? 
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Atividade 2: Você se lembra da Family Tree (Árvore Genealógica)? É uma ilustração de todas as 

pessoas da sua família, organizada em gerações. Ela começa com você na base da árvore com os 

mais novos e vai subindo até chegar aos seus grandparents (avós), que são os mais velhos da 

família. Que tal fazer uma também? Com a ajuda dos seus pais e responsáveis, desenhe no seu 

caderno ou em uma cartolina uma Family Tree como a da imagem abaixo. Não se esqueça de 

escrever o nome e a posição na família. 

 

 

 

Fonte: freepik.com 


