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MY FAMILY 
Para este tópico tão importante que faz parte da vida de todos nós, vamos rever como podemos 
falar sobre nossa família em inglês. 
Nós sabemos que uma família não é feita apenas de laços de sangue, porque existem alguns 
membros que se tornam parte da família após alguma mudança, como quando alguém se casa, 
ou morre, ou se divorcia. Com essas mudanças nos deparamos com um novo membro, nesses 
casos podemos dizer que temos uma “step family” (que seria em português como uma família 
de criação ou adotiva).  
Primeiro de tudo seu pai e sua mãe você os chama “Parents” (Pais)! Os membros de sua família, 
as outras pessoas, você os chama de ”Relatives” (Parentes). 
Parents: father and mother / Pais: Pai e mãe.            Girfriend: namorada  
Child – criança                                                        Wife: esposa 
Children – crianças                                                 Husband: marido 
Son – filho                                                              Spouse: Cônjuge 
Daughter – filha                                                     Father- in- law: sogro 
Brother – irmão                                                      Mother- in-law: sogra 
Sister – irmã                                                           Parents-in-law: sogros 
Grandfather – avô                                                  Son-in-law: genro 



 

Grandmother – avó                                                Daughter-in-law: nora 
Grandson – neto                                                     Brother-in-law: cunhado    
Granddaughter – neta                                            Sister-in-law: cunhada 
Grandchild – netos                                                  Godfather: padrinho 
Great Grandfather – bisavô                                     Godmother: madrinha 
Great Grandmother – bisavó                                   Godson: afilhado 
Great Granpaents – bisavós                                     Goddaughter: afilhada 
Uncle – tio                                                               Godchild: afilhado 
Aunt – tia 
Cousin - primo 
Nephew - sobrinho 
Niece - sobrinha 
Boyfriend - namorado 

EXERCISE 
1. Recorte os nomes dos membros da família que estão abaixo da figura e cole de acordo com 
cada um deles. Depois, pinte a imagem. 
 
                             


