
Lesson 1 Lição 1
The noun O substantivo

A noun represents the name of 
something: a person, place, thing, or 
idea.

O substantivo representa o nome de 
algo ou alguém: uma pessoa, lugar, 
objeto ou ideia.

man homem
tree árvore
dog cachorro
fish peixe
lamp luminária; abajur; lâmpada
eye olho
night noite
song canção; música
The indefinite article “a” or “an” O artigo indefinido “a” or “an” (um/

uma)
We use the indefinite article “a” 
or “an” before a noun that can be 
counted (a count noun).
We do not use these articles before a 
noun that cannot be counted (a non - 
count noun).

Usamos o artigo indefinido “a” ou 
“an” antes de um substantivo que 
pode ser contado (um substantivo 
contável).
Não usamos estes artigos antes 
de um substantivo que não pode 
ser contado (um substantivo não-
contável)

We use the article “a” before a noun 
that starts with a consonant. 
The following letters are consonants: 
b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, 
v, w, x, y, z.

Usamos o artigo “a” antes de um 
substantivo que começa com uma 
consoante.
As seguintes letras são consoantes: 
b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, 
v, w, x, y, z. 

a boy um menino
a girl uma menina
a man um homem
a king um rei
a queen uma rainha
a lamp uma lâmpada



We use the article “an” before a noun 
that starts with a vowel. 
The following letters are vowels: a, e, 
i, o, u.

Usamos o artigo “an” antes de um 
substantivo que começa com vogal.
As seguintes letras são vogais: a, e, 
i, o, u.

an aunt uma tia
an eye um olho
an island uma ilha
an orange uma laranja
an uncle um tio
an hour uma hora
The word “hour” starts with the 
consonant h, but it sounds like it 
starts with a vowel (“our”), so we use 
the article “an” before it.

A palavra “hour” começa com a 
consoante h, mas soa como se 
começasse com uma vogal [áuer], 
portanto, usamos o artigo “an” antes 
dela.

a university uma universidade
a European um europeu; uma europeia
In the word “European”, the vowel 
e sounds like the consonant y. 
Likewise, the word university sounds 
like it starts with a consonant, so we 
use the article “a” before these words.

Na palavra “European”, a vogal e 
soa como a consoante y. Do mesmo 
modo, a palavra “university” soa 
como se começasse com uma 
consoante (yu), portanto, usamos o 
artigo “a” antes destas palavras.

Singular and Plural Singular e Plural
Plural form is usually achieved by 
adding an s to the singular form of a 
noun. 
If the noun ends with f, k, p, t or th, 
then the plural s is pronounced as /s/ 
(as in “books”).
 
For the plural of nouns ending in “ch”, 
“s”, “sh” or “x” see Lesson 2

A forma plural é normalmente obtida 
acrescentando um s à forma singular 
de um substantivo. Se o substantivo 
termina com f, k, p, t ou th, então 
o plural s é pronunciado como /s/ 
(como em “books”).

Para o plural de substantivos 
terminados em “ch”, “s” ou “x”, veja a 
Lição 2

Singular Singular
a book um livro
a map um mapa
a roof um telhado
a month um mês
an aunt uma tia
Plural Plural
books livros
maps mapas
roofs telhados
months meses



aunts tias
If the noun ends with any other letter, 
then the plural s is pronounced as in 
“bags”.

Se o substantivo terminar com 
qualquer outra letra, então o plural s 
é pronunciado como em “bags” (/z/).

Singular Singular
a bag uma bolsa
a girl uma menina
a room um quarto
a chair uma cadeira
a pen uma caneta
an uncle um tio
Plural Plural
bags bolsas
girls meninas
rooms quartos
chairs cadeiras
pens canetas
uncles tios
If the noun ends with ch, sh, s, or x, 
then we add an “es” to achieve the 
plural form, instead of an s. The plural 
“es” is pronounced as in “boxes”.

Se o substantivo terminar com ch, 
sh, s ou x, então acrescentamos “es” 
para obter a forma plural, em vez de 
um s. O plural “es” é pronunciado 
como em “boxes”.

Singular Singular
a bus um ônibus
a box uma caixa
a brush uma escova; um pincel
a dress um vestido
a match um fósforo
Plural Plural
buses ônibus
boxes caixas
brushes escovas; pincéis
dresses vestidos
matches fósforos
We also add the plural “es” to nouns 
that end with o.

Também acrescentamos “es” a 
substantivos que terminam em o.

Singular Singular
a tomato um tomate
Plural Plural
tomatoes tomatoes
Note: The indefinite articles “a” and 
“an” are not used with nouns in plural 
form.

Nota: Os artigos indefinidos 
“a” e “an” não são usados com 
substantivos no plural.



Singular (with an article) Singular (com artigo indefinido)
a boy

a girl
a bus
an uncle
Plural (without an article) Plural (sem artigo indefinido)
boys
girls
buses
uncles
Likewise, these articles are not used 
with singular, non - count nouns.

Do mesmo modo, estes artigos 
não são usados com substantivos 
singulares não-contáveis.

water água
sand areia
The definite article “the” O artigo definido “the”
We use the definite article “the” 
before a noun, when the noun refers 
to a specific person, place, thing, or 
idea.

Usamos o artigo definido “the” antes 
de um substantivo quando este se 
refere a uma pessoa, lugar, objeto ou 
ideia específico.

the boy o menino
the girl a menina
the room o quarto
the box a caixa
the match o fósforo
the boys os meninos
the girls as meninas
the rooms os quartos
the boxes as caixas
the matches os fósforos
Note: The article “the” can be used 
before any noun, whether singular, 
plural, feminine, masculine, or gender 
- neuter.

Nota: O artigo “the” pode ser usado 
antes de qualquer substantivo, seja 
singular, plural, feminino, masculino 
ou neutro.

Masculine, singular Masculino, singular
the boy
Feminine, singular Feminino, singular
the girl
Masculine, plural Masculino, plural
the boys
Feminine, plural Feminino, plural
the girls
Object, singular Objeto, singular
the room



Object, plural Objeto, plural
the rooms
Gender in the English language O gênero na língua inglesa
Regarding gender, English nouns can 
be:
1. masculine, for male beings.
2. feminine, for female beings.
3. common, for both male and 
female (student, doctor)
4. neuter, mostly for inanimate 
objects 

Com relação ao gênero, substantivos 
em inglês podem ser:
1. masculino, para seres masculinos
2. feminino, para seres femininos
3. comum, para masculino e 
feminino
4. neutro, na maior parte, para 
objetos inanimados

Masculine nouns Substantivos masculinos
a king um rei
a man um homem
an uncle um tio
a boy um menino
Feminine nouns Substantivos femininos
a qeen uma rainha
a woman uma mulher
an aunt uma tia
a girl uma menina
Gender - common nouns Substantivos de gênero comum
a dancer um dançarino / uma dançarina
a singer um cantor / uma cantora
a teacher um professor / uma professora
a student um estudante / uma estudante
Gender - neuter nouns Substantivos de gênero neutro
a lamp uma lâmpada

a pen uma caneta
a map um mapa
a tree uma árvore

Lesson 2 Lição 2
Vocabulary Vocabulário
orange laranja
coat abrigo
ice cream sorvete
English inglês
bone osso



teach ensinar

dress (v) vestir
dress (n) vestido
Note: The word “dress” can be used 
both as a noun (a type of clothes) or 
a verb (to put on clothes).

Nota: A palavra “dress” pode ser 
o substantivo “vestido” ou o verbo 
“vestir”.

brush (v) escovar
brush (n) escova, pincel
shoe sapato
go ir
apple maçã
coffee café
juice suco
tea chá
wear usar, vestir
pants calças
shirt camisa
sell vender
I eu
you você
he ele
she ela
it ele; ela (neutro); isso
we nós
they eles, elas
write escrever
eat comer
speak falar
read ler
drink (v) beber
drink (n) bebida
buy comprar
letter letra; carta
banana banana
book livro
water água
cake bolo
milk leite
hat chapéu
Subject pronouns Pronomes pessoais
Singular Singular
I eu
you você, tu



he ele
she ela
it ele, ela (neutro); isso
Plural Plural
we nós
you vocês, vós
they eles, elas
Note: The pronoun “it” is gender 
- neuter, and is used for objects, 
animals, and concepts. The plural of 
“it” is “they”.
The word “I” is always capitalized.

Nota: O pronome it é neutro e 
é usado para objetos, animais e 
conceitos. O plural de “it” é “they”. A 
palavra “I” (eu) é sempre com letra 
maiúscula. 

The verb O verbo
A verb represents an action or 
condition.

O verbo representa uma ação ou 
condição.

write escrever
eat comer
speak falar
read ler
drink beber
buy comprar
In English, each sentence must 
include a verb.
There are two types of verbs: 
1. Pure main verbs
2. Auxiliary verbs: be, do, have 
(which may also act like main verb)

Em inglês, como em português, cada 
oração deve incluir um verbo.
Há dois tipos de verbos:
1. Verbos principais puros
2. Verbos auxiliares: be, do, have 
(que podem também atuar como 
verbo principal)

In this lesson, we will look at 
common main verbs only (Present 
Tense).

Nesta lição, vamos ver apenas os 
principais verbos comuns (tempo 
presente).

I write an email eu escrevo um e-mail
I eat a banana eu como uma banana
I read a book eu leio um livro
I drink water eu bebo água



Note: The indefinite article “a” or “an” 
is used only before a count noun. 
In the sentence “I drink water,” the 
word “water” is a non - count noun. 

Important! Usually, in English the 
subject comes before the predicate.

Nota: O artigo indefinido “a” ou 
“an” é usado apenas antes de um 
substantivo contável. Na oração “I 
drink water”, a palavra “water” é um 
substantivo não contável.
Importante! Em inglês, o sujeito 
precisa estar claramente expresso. 
Em português, podemos dizer “bebo 
água”, mas em inglês devemos dizer 
“I drink water”, sem omissão do 
pronome pessoal “I”.

I eat a cake Eu como bolo.

You drink milk Você bebe leite
He buys a hat Ele compra um chapéu
She sells oranges Ela vende laranjas
We wear coats Nós usamos casacos.
You speak French Você fala francês
They like ice-cream Eles gostam de sorvete
In the third-person singular (both 
masculine and feminine), in Present 
Tense, we add an s to the verb. 
Note: Each sentence starts with a 
capital letter.

Na terceira pessoa do singular (tanto 
masculino como feminino), no Tempo 
Presente, acrescentamos um s ao 
verbo.
Nota: Cada oração inicia com uma 
letra maiúscula.

He drinks water Ele bebe água
She speaks English Ela fala inglês
It eats bones Ele (um animal) come ossos
Note: We use the pronoun “it” 
instead of “he” or “she”, when 
referring to animals.

Nota: Usamos o pronome “it” em 
vez de “he” ou “she” quando nos 
referimos a animais.

In the third - person singular, if a verb 
ends with “ch”, “s”, or “sh”, we add 
the syllable “es”. This consonant “s” 
is pronounced as /s/ in “books”.
The same rule applies to the plural of 
nouns ending with those consonants 
in the singular. 

Na terceira pessoa do singular, se um 
verbo termina com “ch”, “s” ou “sh”, 
acrescentamos a sílaba “es”. Esta 
consoante “s” é pronunciada como /s/ 
em “books”. A mesma regra se aplica 
ao plural de substantivos com essas 
consoantes no plural.

He teaches English Ele ensina inglês
She brushes a shoe Ela escova um sapato
She dresses Emily Ela veste Emily
In the third-person singular, if a verb 
ends with an o, we add an “es”.  

Na terceira pessoa do singular, 
se um verbo termina com um o, 
acrescentamos “es”.



He goes Ele vai
She goes Ela vai
Exercise Exercício
Let’s read out loud. Vamos ler em voz alta
I eat a cake.
I eat an orange
I eat apples
I eat a banana
I eat ice cream
You drink water
You drink coffee
You drink juice
You drink tea
You drink milk
She buys a coat
She buys cakes
She buys a book
She buys apples
She buys a dress
He wears a hat
He wears shoes
He wears a coat
He wears pants
He wears a shirt
We sell oranges
We sell cakes
We sell books
We sell hats
We sell bananas

Lesson 3 Lição 3
Vocabulary Vocabulário
yes sim
no não
not não
to para; a (preposição)
do fazer
supper ceia



breakfast café da manhã
lunch almoço
dinner jantar
egg ovo
hospital hospital
school escola
prison prisão
synagogue sinagoga
church igreja
mosque mesquita
mall shopping center
football futebol
basketball basquetebol
handball handball
chess xadrez
French francês/francesa
German alemão/alemã
Italian italiano/a
Spanish espanhol/a

newspaper jornal
magazine revista
Internet internet
blog blog
website site
comedy comédia
tragedy tragédia
play (n) peça (de teatro)
story história
does faz (3ª pess. pres. de do)
play (v) jogar; brincar; tocar (instrumento, 

música)
beer cerveja
learn aprender; estudar
rice arroz
bake assar (no forno)
bread pão
sing cantar
song canção, música
wine vinho
tennis tênis (o esporte)
answer responder; resposta
question pergunta
Present Tense – negative form Tempo presente – forma negativa



We make the negative form, by 
adding “do not” before the verb.

Obtemos a forma negativa 
acrescentando “do not” antes do 
verbo.

I eat breakfast Eu tomo café da manhã
I do not eat breakfast Eu não tomo café da manhã
I go to school Eu vou à escola
I do not go to school Eu não vou à escola
You speak English Você fala inglês
You do not speak English Você não fala inglês
In the third - person singular (“he, 
she, it”), we make the negative form 
by adding “does not” before the verb. 
The “-s” or “-es” at the end of the verb 
is dropped.

Na terceira pessoa do singular (“he, 
she, it”), fazemos a forma negativa 
acrescentando “does not” antes do 
verbo. Cai o “-s” ou “-es” no final do 
verbo.

He plays football Ele joga futebol
He does not play football Ele não joga futebol

She writes a story Ela escreve uma história
She does not write a story Ela não escreve uma história
We drink beer Nós bebemos cerveja
We do not drink beer Nós não bebemos cerveja
You learn French Você aprende francês
You do not learn French Você não aprende francês
They read a book Eles/elas leem um livro
They do not read a book Eles/elas não leem um livro
Present Tense – interrogative form Tempo presente forma interrogativa
We make the interrogative form, by 
adding “do” at the beginning of the 
sentence.

Obtemos a forma interrogativa 
acrescentando “do” no início da 
oração.

I drink milk Eu bebo leite
Do I drink milk? Eu bebo leite?
You eat rice Você come arroz
Do you eat rice? Você como arroz?
In the third-person singular (he, she, 
it), we make the interrogative form, by 
adding “does” at the beginning of the 
sentence. The s or es at the end of 
the verb are dropped

Na terceira pessoa do singular (he, 
she, it), obtemos a forma interrogativa 
acrescentando “does” no início da 
oração. Cai o s ou es no final do 
verbo.

He bakes bread Ele assa pão
Does he bake bread? Ele assa pão?
She sings a song Ela canta uma música
Does she sing a song? Ela canta uma música?
We drink wine Nós bebemos vinho
Do we drink wine? Nós bebemos vinho?
You play tennis Você joga tênis



Do you play tennis? Você joga tênis?
They answer questions Eles/elas respondem perguntas
Do they answer questions? Eles/elas respondem perguntas?
Questions and answers Perguntas e respostas

Do you drink water? Você bebe água?
No, I do not drink water. Não, eu não bebo água.
I drink milk. Eu bebo leite.
Do you eat bananas? Você come bananas?
No, I do not eat bananas. Não, eu não como bananas.
I eat oranges. Eu chupo laranjas. (literalmente: ‘Eu 

como laranjas’).
Do you learn French? Você aprende francês?
No, I do not learn French. Não, eu não aprendo francês.
I learn Spanish. Eu aprendo espanhol.
Do you play football? Você joga futebol?
No, I do not play football. Não, eu não jogo futebol.
I play tennis. Eu jogo tênis.
Do you eat bread? Você come pão?
Yes, I eat bread. Sim, eu como pão.
Do you write letters? Você escreve cartas?
Yes, I write letters. Sim, eu escrevo cartas.
Do you teach English? Você ensina inglês?
Yes, I teach English. Sim, eu ensino inglês.
Exercise Exercício
Let’s read out loud. Vamos ler em voz alta
You eat breakfast
You eat supper
You eat lunch
You eat dinner
You eat eggs
He goes to school
He goes to hospital
He goes to prison
He goes to synagogue
He goes to church
We do not play football
We do not play basketball
We do not play handball
We do not play tennis
We do not play chess
She learns French
She learns German
She learns English



She learns Spanish 
Do they read newspapers?
Do they read magazines?
Do they read comedies?
Do they read tragedies?
Do they read books?

Lesson 4 Lição 4
Vocabulary Vocabulário
fruit fruta(s)
vegetable verduras
animal animal
dancer bailarino/a
farmer fazendeiro/a; agricultor/a
baker padeiro/a
pear pera
grape uva
peach pêssego
melon melão
potato batata
tomato tomate
cucumber pepino
onion cebola
pea ervilha
lion leão
tiger tigre
bear urso
cat gato
dog cachorro
am sou; estou (1ª pess. pres. verbo to 

be)
a um/a (artigo indefinido)
boy menino, garoto
are é; está (com you), somos; estamos, 

são; estão
girl menina, garota
is é; está
man homem
woman mulher



parents pais (pai e mãe)
men homens
women mulheres
elephant elefante
city cidade
country país
continent continente
mountain montanha
river rio
driver motorista
teacher professor/a
student estudante
The verb “be” O verbo “to be” (ser/estar)
The verb “be” is used to indicate a 
state.
As Hamlet said: “To be or not to 
be…”

O verbo “to be” é usado para indicar 
um estado. Como Hamlet disse: 
“To be or not to be…” (“Ser ou não 
ser…”)

Conjugation of the verb “be” in the 
present tense

Conjugação do verbo “be” no tempo 
presente

I am eu sou; estou
you are você é; está
he is ele é; está
she is ela é; está
it is ela/ela/isso é; está
we are nós somos; estamos
you are vocês são; estão
they are eles/elas são; estão
Note: The verb “am” follows the 
pronoun “I”. The verb “are” follows 
the pronouns “you”, “we”, and “they”. 
The verb “is” follows the pronouns 
“he”, “she”, and “it”.

Nota: O forma “am” do verbo “be” 
acompanha o pronome “I”. A forma 
“are” acompanha os pronomes 
“you”, “we” e “they”. A forma “is” 
acompanha os pronomes “he”, “she” 
e “it”.

I am a girl Eu sou uma menina
You are a man Você é um homem
He is a boy Ele é um menino
She is a woman Ela é uma mulher
We are parents Nós somos pais
You are men Vocês são homens
They are women Vocês são mulheres
It is a book (Isso) é um livro
It is an elephant Ele é um elefante



Note: The words “is” and “are” can 
also follow nouns. For example: 
“New York is a city”.

Nota: As palavras “is” e “are” 
também podem acompanhar 
substantivos. Por exemplo: “New 
York is a city”.

Great Britain is a country A Grã-Bretanha é um país
Asia is a continent A Ásia é um continente
Mount Everest is a mountain O Everest é uma montanha
The Amazon River is a river O Amazonas é um rio
Doug is a driver Doug é motorista (literalmente ‘Doug 

é um motorista’)
Emily is a teacher Emily é professora
Dan is a student. Dan é estudante
Oranges are fruit Laranjas são frutas
Potatoes are vegetables Batatas são legumes
Lions are animals Leões são animais
Note: In English, we do not say, “I 
boy”. Instead, we say, “I am a boy”.

Nota: em inglês, como em português, 
não se omite o verbo, portanto, não 
se diz “I boy”, diz-se “I am a boy”.

Exercise Exercício
Let’s read out loud. Vamos ler em voz alta.
He is a driver
He is a dancer
He is a farmer
He is a baker
He is a teacher
Oranges are fruit
Pears are fruit.
Grapes are fruit
Peaches are fruit
Melons are fruit
Potatoes are vegetables
Tomatoes are vegetables
Cucumbers are vegetables
Onions are vegetables
Peas are vegetables
Lions are animals
Tigers are animals
Bears are animals
Cats are animals
Dogs are animals
They are girls
They are boys
They are men
They are women


