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Na educação infantil

Iniciando a aula

● Good morning! Bom dia!

● Hello everyone! Olá todo mundo

● What does the weather look  like today? Como está o tempo hoje?

● Welcome everyone - Bem vindos todos

● Who is absent today? Quem faltou hoje?

● So let 's start! Vamos começar

● Ok students, let 's start the lesson or let' s begin the lesson - Vamos começar a lição.

● Make a circle everyone - Façam um círculo

● Are you okay with that? Todos estão de acordo?

Desenvolvimento das atividades

● Very good- Muito bom!

● Well done - Muito bem!

● Again - Novamente

● It 's all right – Tudo certo!

● Don’t worry- Não se preocupe

● Try again - Tente novamente

● Sing again - Cante novamente

● Pay attention everyone - Todos, prestem atenção

● Crayon - Giz de Cera

● Sit down - Sentem-se

● Let 's go? - Vamos lá?
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● How are you? - Como está você?

● I’m great - Estou ótimo

● I’m not ok - Não estou bem

● Happy and sad - Feliz e triste

● Nice too meet you! - Legal te conhecer

● Lay down - Deitar

● Colourful - Colorido

● How do you feel today? - Como você se sente hoje?

● Now, It's your turn - Agora é sua vez

● Now, It's not your turn - Agora não é sua vez

● Excuse me - Com licença

● Sorry - Perdão

● I´m so sorry - Eu sinto muito

● Do it better - Melhore isso

● Close the door, please! - Feche a porta, por favor!

Quando se tenta manter a ordem

● Quiet, please!

● Stop talking/playing.

● Don’t do that please.

● Stop that.

● Don’t be silly.

● Give me that, please.
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Quando a aula termina

● That’s all for now/today

● Let’s stop now, ok.

● You can go now.

● Put your books away.

● See you on Monday.

● Have a nice weekend!

ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

Para o desenvolvimento da aula:

● Please, open your books on page number…! (Por favor, abram seus livros na página de

número...!).

● Let 's turn to page 1! "Vamos abrir na página 1".

● This subject will focus on sports and healthy life. "Esta disciplina abordará esportes e vida

saudável."

● Close your books, please! (Fechem os livros, por favor!).

● Take this note! (Anote isto!).

● Repeat after me, please. (Repita após mim, por favor).

● Listen and repeat. (Ouça e repita).

● Repeat… again… one more time… (Repita… de novo… mais uma vez...).

● Could you read this text? (Você poderia ler este texto?).

● Please, ask him/her… (Por favor, pergunte a ele/ela…)

● Come on, guys! (Vamos, pessoal!).
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● Are there any questions? "Alguma pergunta?"

● By the way- "A propósito..."

● It's up to you. "Fica a seu critério." / "Você que sabe."

● You're supposed to hand your homeworks tomorrow. "Vocês têm que entregar o trabalho

amanhã."

● Take one and pass it around please. "Pegue uma [folha, por exemplo] e passe adiante,

por favor."

● The exam was not that difficult. "A prova não estava assim tão difícil."

● Let's schedule the test. "Vamos marcar a data da avaliação."

● Do you have your pencil sharpener? "Você está com seu apontador?"

● See you next week. "A gente se vê semana que vem."

● At least you tried. "Pelo menos você tentou."

● Come in! "Entre!" ou "Pode entrar."

● Don't give up! "Não desistam!"

● Raise your hand. "Levante a mão."

● Don't be shy. A frase equivale a "Não precisa ter vergonha".

● She's too naïve.  "Ela é tímida demais."

● I would appreciate if you could help me. "Agradeceria se você pudesse me ajudar."

● Count on me! "Conte comigo."

● Your English is improving a lot! "O seu inglês está melhorando muito!"

● On the other hand… "(Mas) por outro lado..."

● Finished? (Did you finish?) "Terminaram (terminado)?"

● May I go to the toilet, please? (/tóilet/) Posso ir ao banheiro, por favor?

● Let's make a 10-minute break. Vamos fazer um intervalo de 10 minutos.

● Oh really? É mesmo? / Sério? (elemento conversacional que indica interesse no

interlocutor)

● Well, first of all… Bom, em primeiro lugar…

● Fill the blanks. Preencha as lacunas.
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● Did you do your homework? Vocês fizeram a tarefa de casa?

● Oh, you mean… Ah, você quer dizer... (utilizada para corrigir uma expressão dita de forma

inadequada)

● This kid fell down at recess. Esta criança caiu durante o recreio.

Durante atividades de leitura, escrita e oralidade

● Can you read this?

● Who can read this sentence?

● Go on, say it after me.

● Read John’s part, Mary.

● Write/Copy that in your notebooks

● Who wants to write that on the board?

● How do you spell this?

● Now you can write the text.

Para turmas/alunos agitados:

● Take your seat./ Sit down! (Tome seu lugar./ Sente-se.).

● Let 's pay attention! (Vamos prestar atenção!).

● Please, stop talking! (Por favor, pare de falar.).

● No cell phones, please! (Sem celulares, por favor!)
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Sobre o desempenho do aluno:

● Do you have any doubt/question? (Você tem alguma dúvida/questão?).

● Did you understand? / Yes, I did. / No, I didn’t. (Você entendeu? / Sim, entendi. /

Não, não entendi.).

● Good job! (Bom trabalho!).

● That 's fine. (Boa.).

● Have you done the homework? (Você fez o trabalho de casa?).

O que os alunos normalmente dizem e/ou perguntam:

●Teacher, can/could you help me? (Professor(a), pode/poderia me ajudar?).

●Is it to copy? (É para copiar?).

●Teacher, what time is it? Professor(a), que horas são?).

●Can/may I go to the toilet, please? (Posso/ poderia ir ao banheiro, por favor?).

●I’m sorry, teacher. I forgot to do the homework. (Desculpa, professor(a), esqueci

de fazer a lição de casa.).

Can I go to the toilet, please?

●Could you speak slowly, please?

●Please, can you help me?

●Sorry, I don’t understand.

●What does “scholarship” mean?

●How can I say “ mesa” in English?

●Could you repeat that, please?
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Quando se jogam jogos

● Who’s your partner?

● Has everyone got a partner?

● Sit back-to back

● Don’t show your partner

● Change partners/places with ….,

● Are you ready?

● Whose turn is it?

● Take it in turns

● You’re next

● Start now

● Guess,

● It 's time to stop.

● Have you finished?

● Who has finished?

● Choose your seats

Quando se elogiam os alunos

● Good, Fine.

● That’s (much) better.

● Well done.

● Great!

● Excellent!

● Pretty good!

● Very good,

● That’s very nice,

● It’s all right

● Don’t worry

● Try again

● Good job!
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Diferença entre Teacher e Professor

Teacher - Professor

Professor - Professor universitário

Matérias

Biology - Biologia

Chemistry - Química

Writing - Redação

Geometry - Geometria

Geography - Geografia

History - História

Literature - Literatura

Math - Matemática

Physics - Física

Philosophy - Filosofia

Objetos
Mechanical pencil - Lapiseira

Backpack - Mochila

Book - Livro
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Board - Lousa

Brush - Pincel

Calculator - Calculadora

Calendar - Calendário

Chalk - Giz

Case - Estojo

Dictionary - Dicionário

Eraser - Borracha

Folder - Pasta

Glue - Cola

Notebook - Caderno

Pen - Caneta

Pencil - Lápis

Paint - Tinta

Ruler - Régua

Sharpener - Apontador

Scissors - Tesoura

Stapler - Grampeador

Tape - Fita adesiva
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Expressões

Classmate - Colega de classe

Classroom - Sala de aula

Elementary school - Ensino fundamental

Private classes - Aulas particulares

Scholarship - Bolsa de estudos

Student - Aluno

Subject - Matéria

High school - Ensino médio

Test - Prova

Vacation - Férias

School - Escola

Class - Turma

Headmaster - Diretor da escola

Playground - Parquinho

Break/recess - Recreio/intervalo

Uniform - Uniforme

Reading - Leitura

Writing - Escrita

Essay - Redação (um texto)
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Regras para sala de aula

1- Respect colleagues, teachers and other school staff.

2 - Do with effort and caprice the proposed tasks, as well as deliver them in the agreed

term.

3. Do not fight, offend, gossip, intrigue, pejorative nicknames or bullying with

colleagues.

4- Make silence during the classes, mainly during the explanations of the teacher, in

tests, in the classes of reading, etc.

5- Always arrive at the time (entrance and after the break).

6- Use daily the complete uniform as well as tennis in Physical Education classes.

7- Do not bring or use cell phones or electronic devices in the classroom.

8- Watch over the furniture of the room, as well as the appliances (fan, tv, dvd, etc).

9- Collaborate in the cleaning and maintenance of the room.

10- Throw away the trash (note papers, bullets, "shells") in the bin.

11- Take care of the school material, because other students will be able to use it later.

12- Never promote or participate in "war" of chalk, paper, rubber.

13- Always have friendly words with others, never speak dirty words.

14- Do not wear makeup in the classroom.
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15- Do not eat (chewing gum, candy, lollipops, savory), don't drink (alcohol) in the class.

Depois de se usarem estas frases frequentemente, descobre-se que a compreensão da

língua inglesa se desenvolve rapidamente. Ao mesmo tempo, os alunos tornam-se

mais confiantes nas suas capacidades. Assim, atinge-se, em pouco tempo, a

possibilidade de tanto professor como alunos utilizarem o inglês.

AGENDE UMA AULA FREE

Agende agora uma aula sem custos na unidade Wizard.


