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ATIVIDADE DO DIA:
Objetos de casa

Nesta atividade, abordaremos alguns objetos presentes em casa na

língua inglesa, com o intuito de introduzir novos vocabulários e, em

seguida, fazer sua representação na forma de desenhos.

Habilidade EF06LI16: Construir repertório relativo às expressões usadas

para o convívio social e o uso da língua estrangeira em sala de aula.



Você se lembra que nós

aprendemos anteriormente

sobre os espaços da casa?

Hoje, vamos aprofundar um

pouco mais sobre os

objetos que encontramos

em cada cômodo das casas.



Pillow (pílôu) – travesseiro

Blanket (blênket) – cobertor

Bed (béd) – cama

Alarm clock (alárm clóck) – relógio despertador

Wardrobe (úardrôbe) – guarda-roupa

Hanger (ránguer) – cabide

Curtain (cúrtein) – cortina

Lampshade (lâmpcheid) – abajur

Mirror (mírôr) – espelho

Vamos ao bedroom (o quarto). 

Nele, encontramos:



Vamos ao living room (a sala de estar). 

Nela, encontramos:

Curtains (cúrteins) – cortinas

Picture (píktchur) – quadro

Bookshelf (búquichelf) – estante de livros

Window (uíndou) – janela

Television (televíshion) – televisão

Lamp (lêmp) – luminária

Cushions (cúxiôns) – almofadas 

Chair (tchéir) – cadeira 

Coffee table (cófi teiból) – mesa de centro

Floor (flór) - chão

Sofa (soufa) – sofá



Vamos ao bathroom (o banheiro). 

Nele, encontramos:

Sink (sínk) – pia

Bathtub (béftúb) – banheira

Faucet (fócêt) – torneira

Water (uárer) – água

Toilet (tóilê) – vaso sanitário

Toilet paper (tóilê peipêr) –

papel higiênico

Toothpaste (túfpêst) – pasta 

de dente

Toothbrush (túfbrãsh) –

escova de dente

Mirror (mírôr) – espelho 

Hand-soap (rênd-sôup) –

sabonete para mãos

Shower (xáuêr) - chuveiro

Hairbrush (réirbrâsh) –

escova de cabelo

Shampoo / Conditioner

(xampú / condíchionêr) –

Xampú / Condicionador

Towel (táuel) - toalha

Sponge (ispônje) – esponja 

Hair dryer (réir dráiêr) –

secador de cabelo



Vamos a kitchen (a cozinha). 

Nela, encontramos:

Refrigerator/Fridge

(refrigireitor/ frídjê) –

Geladeira

Pan/Skillet (pán/iskilêt) –

Frigideira

Bottle (bórou) – garrafa

Plate (pleit) – prato

Pot (pót) – panela 

Glass (glás) – copo 

Cup (câp) – xícara

Bowl (bóu) – tigela 

Fork (fórk) – garfo 

Knife (náif) – faca 

Spoon (ispún) – colher 

Mug (múg) – xícara 

Stove/Cooker

(istôve/cúker) – Fogão

Dish rack (dísh rék) –

escorredor de prato

Microwave (maicroueiv) –

Micro-ondas 

Kitchen conter (kítchên

conter) – pia 

Oven (ôven) – forno 

Toaster (tôstêr) - torradeira



Vamos para a dining room (a sala de jantar). 

Nela, encontramos:

Table (teibôu) – mesa

Placemat (pleicimét) – descanso de mesa

Napkin (nápkín) – guardanapo

Chair (tchér) – cadeira

Knife (náif) – faca

Fork (fórk) – garfo

Plate (pleit) – prato

Bowl (bóu) – tigela

Spoon (ispún) – colher

Glass (glás) – copo



E aí, você de casa? Conseguiu pronunciar esses

objetos de casa?

Tenho uma ideia!

Vamos praticar esses vocabulários novos?

Que tal selecionar os objetos que têm na sua casa e

mostrar à sua família como se fala em inglês?
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A Secretaria de Educação ainda 

promove outras atividades para 

serem feitas em casa, 

com apoio e participação da 

família por meio da 

página Escola Sem Muros.

taubate.sp.gov.br/escolasemmuros

taubate.sp.gov.br/escolasemmuros

