


Liste coisas diferentes 
no fundo do mar?

Por que devemos 
visitar o dentista?

O que você mais 
gosta na sua sala 

de aula?

Descreva uma 
promessa que você 

fez a alguém.

Descreva a coisa 
mais bonita que 

você já viu. 

Você pode dizer 
um momento que 

você se sentiu 
desapontado?

Você pode 
descrever como é 
sua comunidade?

O que significa 
ser uma pessoa 

responsável?

Você já sentiu 
orgulho de si 

mesmo?





Talk about a time 
when you helped 

someone.

Talk about a time 
when you were 

frightened.

What does it 
mean to be lucky?

What does it 
mean to be 
thankful?

Talk about the  
talent you are 

most proud of.

Talk about 
something that 

makes you angry.

Talk about 
something sticky.

Talk about a time  
you were patient.

What kind of 
weather is your 

favorite?

Mencione algo que 
você lembra de ver 
no caminho para 

escola.

O que um autor faz?
Qual é a sua fruta 
favorita e o que a 
torna deliciosa?

Você pode descrever 
algo que é gigante? 

 

O que você pode 
fazer para se manter 

saudável?

Fale sobre um 
presente que você 

deu a alguém.

O que você 
levaria se você 
fosse à praia?

Descreva um 
momento emocionante 
que você experimentou.

Diga algo legal que 
você pode fazer 
por um amigo?





Talk about a time 
when you helped 

someone.

Talk about a time 
when you were 

frightened.

What does it 
mean to be lucky?

What does it 
mean to be 
thankful?

Talk about the  
talent you are 

most proud of.

Talk about 
something that 

makes you angry.

Talk about 
something sticky.

Talk about a time  
you were patient.

What kind of 
weather is your 

favorite?

O que você mais 
gosta na sua 

escola?

Compartilhe algo 
no que você é 

incrivelmente bom.

Diga algo que faz 
você rir.

Diga algo que faz 
você chorar.

Diga algo que você 
possa fazer completamente 
por si mesmo sem a ajuda 

de ninguém.

Conte-nos quem são os 
membros da sua família 
(quantos são, e quantos 

anos eles têm, etc.).

Como você mostra 
a alguém que você o 

ama? Mencionar 
exemplos.

   Qual é o seu livro    
favorito e porquê?    

O que você gosta 
de fazer quando 

não está na escola?





Talk about a time 
when you helped 

someone.

Talk about a time 
when you were 

frightened.

What does it 
mean to be lucky?

What does it 
mean to be 
thankful?

Talk about the  
talent you are 

most proud of.

Talk about 
something that 

makes you angry.

Talk about 
something sticky.

Talk about a time  
you were patient.

What kind of 
weather is your 

favorite?

Você tem algum animal 
de estimação em casa? 

Que animal de estimação 
você gostaria de ter?

Qual lugar ou 
país você gostaria 

de visitar?

O que você gostaria 
de ser quando 

crescer?

Qual é a sua 
música favorita?

Qual é o lugar que 
você gosta de visitar 

com frequência?

Que atividades 
você faz depois 

da escola?

O que você gosta 
de fazer com seus 

amigos?

Qual é o seu 
animal favorito?

Qual é o seu jogo 
favorito?  Explique 

como é jogado.





Talk about a time 
when you helped 

someone.

Talk about a time 
when you were 

frightened.

What does it 
mean to be lucky?

What does it 
mean to be 
thankful?

Talk about the  
talent you are 

most proud of.

Talk about 
something that 

makes you angry.

Talk about 
something sticky.

Talk about a time  
you were patient.

What kind of 
weather is your 

favorite?

Você pode nomear 
um lanche que 

começa com a letra  
/q/?

Nomeie algo que você 
pode manter no bolso 
da calça que começa 

com a letra  /c/?

Você pode nomear 
algo que é vermelho 
e tem duas sílabas?

Quantas sílabas 
tem o seu 

sobrenome?

Você pode nomear 
um animal que seu 

nome começa com a 
letra /p/.

Diga uma palavra 
que rima com a 
palavra “gato.”

Diga uma 
palavra que rima 

com “quente.”

Diga uma palavra 
que rima com 

“topo.”

O que você pode levar 
para um piquenique 

que começa com a letra    
                 /s/?





Talk about a time 
when you helped 

someone.

Talk about a time 
when you were 

frightened.

What does it 
mean to be lucky?

What does it 
mean to be 
thankful?

Talk about the  
talent you are 

most proud of.

Talk about 
something that 

makes you angry.

Talk about 
something sticky.

Talk about a time  
you were patient.

What kind of 
weather is your 

favorite?

Diga uma 
palavra que rima 
com “formiga.”

Diga algo quadrado 
que começa com a 

letra “J”.

Mencionar algo 
pequeno que começa 

com a letra “V”.

Pense em uma 
fruta vermelha que 
começa com a letra 

“M”?

Você pode menciona um 
produto de supermercado 

que começa com a letra 
“L”?

Você pode citar 
algum sabor de sorvete 

que começa com a 
letra “M”?

Fale sobre algo que 
você gostaria de 
aprender a fazer.

Você já dormiu em 
outro lugar que 

não seja a sua casa? 

O que a palavra 
imaginação 

significa? 





Talk about a time 
when you helped 

someone.

Talk about a time 
when you were 

frightened.

What does it 
mean to be lucky?

What does it 
mean to be 
thankful?

Talk about the  
talent you are 

most proud of.

Talk about 
something that 

makes you angry.

Talk about 
something sticky.

Talk about a time  
you were patient.

What kind of 
weather is your 

favorite?

Qual inseto você 
gosta mais e qual 
o que você menos 

gosta.

Você já emprestou 
algo a 

alguém? O que?

O que significa 
quando dizemos que 
alguém é estranho?

Fale sobre quem 
e como são seus 

vizinhos?

Você pode 
compartilhar um 

desejo?

O que você pode 
encontrar em 

uma biblioteca?

Descreva um 
alimento crocante 

favorito.

Por que os 
amigos são 

importantes?

Qual é a primeira 
coisa que você faz 

pela manhã quando 
você acorda?





Talk about a time 
when you helped 

someone.

Talk about a time 
when you were 

frightened.

What does it 
mean to be lucky?

What does it 
mean to be 
thankful?

Talk about the  
talent you are 

most proud of.

Talk about 
something that 

makes you angry.

Talk about 
something sticky.

Talk about a time  
you were patient.

What kind of 
weather is your 

favorite?

O que você mais 
gosta do inverno?

O que você mais 
gosta do 
verão?

O que você mais 
gosta da 

            primavera?

O que você gosta 
de fazer nos dias       

      chuvosos?

Fale sobre o que 
você faz antes de 
ir dormir à noite.

Qual é a sua 
roupa favorita.

Durante o dia, 
qual é a sua hora 

favorita?

O que faz de você 
uma pessoa 

  especial?

O que você gosta 
de fazer no seu                      

aniversário?





Talk about a time 
when you helped 

someone.

Talk about a time 
when you were 

frightened.

What does it 
mean to be lucky?

What does it 
mean to be 
thankful?

Talk about the  
talent you are 

most proud of.

Talk about 
something that 

makes you angry.

Talk about 
something sticky.

Talk about a time  
you were patient.

What kind of 
weather is your 

favorite?

Diga uma palavra 
que rima com 

“fabuloso.”

Diga uma palavra 
que rima com 

“música.”

Diga uma palavra, 
algo comestível que 

tem três sílabas?

O que significa 
ser uma pessoa 

aventureira?

Diga algo que 
faz você se sentir 

feliz.

Diga algo que faz 
você se sentir 

frustrado.

Fale sobre algo que 
você gostaria de mudar 

em sua escola.

Fale sobre algo que 
faz você rir.

Mencione algo que 
você não sabe como 
fazer mas que você 

gostaria de aprender.





Talk about a time 
when you helped 

someone.

Talk about a time 
when you were 

frightened.

What does it 
mean to be lucky?

What does it 
mean to be 
thankful?

Talk about the  
talent you are 

most proud of.

Talk about 
something that 

makes you angry.

Talk about 
something sticky.

Talk about a time  
you were patient.

What kind of 
weather is your 

favorite?

Fale sobre uma 
ocasião em que 

você ajudou 
alguém.

Fale sobre um 
momento em que 
você teve medo.

O que significa 
quando alguém diz 

que tem sorte?

O que significa 
ser grato?

Fale sobre seu 
talento, alguma 
coisa que você 
sente orgulho.

Fale sobre algo 
que o deixa com 

raiva.

Nomeie algo que 
seja pegajoso.

Mencione alguma 
vez que você praticou 

ser paciente.

Qual é sua estação 
do ano favorita ou 

clima?


