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ANO 
Componente Curricular: INGLÊS 
 

Entrega: Copiar e responder no 
caderno ou imprimir, tirar foto e 
enviar no particular 

 

Clique no link abaixo para assistir ao vídeo explicativo, antes de realizar a atividade: 
https://youtu.be/blK5B3yqJsM 

OBSERVAÇÃO: Os membros da família, a mais, que aparecem no vídeo serão estudados em um outro 
momento. 

 

Todos possuem uma origem, nós viemos de um país, de um estado, de uma cidade, de uma família! Cada 
família possui suas particularidades: cultura, diferenças em criação de filhos entre outros.  
Para este tópico tão importante que faz parte da vida de todos nós, vamos aprender como podemos falar 
sobre nossa família em inglês. 
Primeiro de tudo seu pai e sua mãe você os chama de: Parents (Pais)! Os membros de sua família, as 
outras pessoas, você os chama de: Relatives (Parentes). 

Segue uma lista com alguns dos mais importantes membros de uma família: 

Parents: father and mother / Pais: Pai e mãe. 
Father / dad (informal): pai 
Daddy: papai (mais usado pelas crianças) 
Mother / mom (informal): mãe 
Mommy*: mamãe (mais usado pelas crianças) 
Child – criança 
Children – crianças 
Son – filho 
Daughter – filha 
Brother – irmão 
Sister - irmã 
Grandfather - avô 
Grandmother – avó 
Grandson - neto 
Granddaughter – neta 



 

Grandchild – netos 
Great Grandfather - bisavô 
Great Grandmother - bisavó 
Great Grandparents - bisavós 
Uncle – tio 
Aunt – tia 
Cousin - primo 
Nephew - sobrinho 
Niece – sobrinha 
Wife - esposa 
Husband – marido 
  

EXERCISE 
1. Complete com as letras que faltam, os nomes dos membros da família em inglês. A seguir escreva os 
nomes completos em frente de cada palavra completada. 
a. Gr___ ___ dm___ th___ r: ___________________________________________ 
b. S___ s ___ ___ r: __________________________________________________ 
c. Un ___ ___ ___: ___________________________________________________ 
d. C ___ ___ s ___ n: _________________________________________________ 
e. A ___ ___ t: ______________________________________________________ 
f. H ___s ___ ___ ___ d. ______________________________________________ 
g. W ___ f ___: ______________________________________________________ 
i. N ___ ___he ___: ___________________________________________________ 
j. Gre ___t Gr ___ ___dpa ___ ___n ___s: _________________________________ 


