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Olá, como vai? Meu nome é.... Eu sou....
Essas frases são simples, tão simples que às vezes não percebemos que elas são
importantes. Elas são o primeiro contato que temos com pessoas que não
conhecemos. Por essa razão, vamos começar nosso curso com as apresentações
em inglês.

Mas, primeiro, vamos conhecer as personagens que estarão conosco duran-
te todo o curso de inglês:

TomTomTomTomTom

É correspondente de um jornal
americano aqui no Brasil.
Ele escreve reportagens sobre
o Brasil e manda para o jornal
que as publica nos Estados Unidos.

WashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashington

Dono de uma oficina conserta-tudo.
Ele não fala inglês mas consegue
decifrar o que está escrito em
manuais de máquinas importadas.

DianaDianaDianaDianaDiana

Filha de Washington. Ela está
aprendendo inglês e quer estudar
no exterior, algum dia. Para praticar
o inglês que sabe, ela trabalha de
baby-sitter, quer dizer, de babá
para uma família de americanos,
perto da casa dela.

Nice to meet you!

Assunto
do dia

Na história
de hoje
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David ou Mr. CarterDavid ou Mr. CarterDavid ou Mr. CarterDavid ou Mr. CarterDavid ou Mr. Carter

Dono da casa onde Diana trabalha.
Ele é americano e está no Brasil
para instalar máquinas importadas
em fábricas.

BethBethBethBethBeth

Também é americana. Ela é mulher de
David e secretária de uma agência de
viagem chamada Sunshine.

IanIanIanIanIan
Filho de Beth e David, ele é
brasileirinho. É a criança
de quem Diana toma conta.

VirgíniaVirgíniaVirgíniaVirgíniaVirgínia
Dona da Sunshine Travel Agency
-  uma agência de viagens.

JúlioJúlioJúlioJúlioJúlio

Assistente de Virgínia na
agência. Ambos falam inglês.

NeiNeiNeiNeiNei

Office-boy da agência. Ele não sabe
muito inglês, mas tem uma vontade
enorme de aprender.
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Ao se cumprimentarem as pessoas dizem:
Hi! Hello!Hi! Hello!Hi! Hello!Hi! Hello!Hi! Hello!

Para saber como as outras pessoas estão:
How are you?How are you?How are you?How are you?How are you?

Se você estiver bem, diz:
I’m fine, thanks.I’m fine, thanks.I’m fine, thanks.I’m fine, thanks.I’m fine, thanks.

Ao se apresentarem, as pessoas dizem:
I’m Bob.I’m Bob.I’m Bob.I’m Bob.I’m Bob.
Hi, Bob! My name is Tom.Hi, Bob! My name is Tom.Hi, Bob! My name is Tom.Hi, Bob! My name is Tom.Hi, Bob! My name is Tom.

Para se cumprimentarem, as pessoas também podem dizer:
Good morning!Good morning!Good morning!Good morning!Good morning! (no período da manhã)
Good afternoon!Good afternoon!Good afternoon!Good afternoon!Good afternoon! (no período da tarde)
Good evening!Good evening!Good evening!Good evening!Good evening! (no período da noite)

No diálogo abaixo, Bob e Tom se encontram, se apresentam e perguntam
“como vai você?”:

BobBobBobBobBob: Hi! I’m Bob.
TomTomTomTomTom: Hello, Bob. My name is Tom.
BobBobBobBobBob: How are you, Tom?
TomTomTomTomTom: I’m fine, thanks. And you?
BobBobBobBobBob: I’m fine.

Exercício 1Exercício 1Exercício 1Exercício 1Exercício 1
Complete o diálogo da história em quadrinhos abaixo:

Exercício 2Exercício 2Exercício 2Exercício 2Exercício 2
Complete:
Você acabou de acordar e diz: Good morning!
Logo depois do almoço, você diz: Good ___________________!
Está anoitecendo, diz: __________________________!

Apresentação

Exercícios

I'm = I am

GOOD MORNING! HI!

............!

MY .........
MARTHA.

I'M BOB.

HOW ...........?

I'M FINE,
THANKS.

............?

FINE.
...........  .
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Exercício 3Exercício 3Exercício 3Exercício 3Exercício 3

Complete com isisisisis ou amamamamam:
a) My name _____ Tom.
b) I ____Washington.
c) My name ______ Diana.
d) I _____ Nei.

CUMPRIMENTOSCUMPRIMENTOSCUMPRIMENTOSCUMPRIMENTOSCUMPRIMENTOS

Hi! Hello!
Good morning!
Good afternoon!
Good evening!

APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO

I’m ...............  (nome da pessoa) .
ou

My name is .............. (nome da pessoa).

COMOCOMOCOMOCOMOCOMO     VAIVAIVAIVAIVAI?????
How are you?

RESPOSTARESPOSTARESPOSTARESPOSTARESPOSTA

I’m fine

11111ª     PESSOAPESSOAPESSOAPESSOAPESSOA     DODODODODO     SINGULARSINGULARSINGULARSINGULARSINGULAR

I  = Eu

Curiosidade culturalCuriosidade culturalCuriosidade culturalCuriosidade culturalCuriosidade cultural

Nos Estados Unidos, as pessoas só se dão as mãos na primeira
vez que se encontram, ou seja, ao se apresentarem, ou então em
situações formais como, por exemplo, reuniões de negócios. Beijos e
abraços também não são comuns.

Ao se conhecerem, todas as pessoas dizem “Nice to meet you!Nice to meet you!Nice to meet you!Nice to meet you!Nice to meet you!” .
O que será que “Nice to meet you!” quer dizer?
Espere a resposta na próxima aula.

Vamos pensar

Preste
atenção
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