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Good afternoon! Na aula de hoje vamos continuar nossa reflexão sobre a importância da 

língua inglesa e sua influência na sociedade brasileira! 

 Atividade para a terceira semana de aula do mês de Abril (61 – 23/4 e 62 – 

21/4):  

 

1) Leia e o texto a seguir: 

 

A influência da língua inglesa no Brasil 
 

Você sabia que a língua inglesa é a língua mais falada no mundo, com cerca de 1.132 

bilhão de falantes? Pois é, é muita gente. O inglês é considerado como o idioma oficial da 

internet, e, para quem vive no Brasil, conseguir se comunicar em inglês se torna a cada dia 

que passa, mais importante. 

Isso acontece por diversos motivos, dentre eles podemos citar: 

1) No mercado de trabalho quem não sabe inglês fica em enorme desvantagem na 

busca por um emprego. 

2) A quantidade de informações acessíveis ao público de forma gratuita em inglês é 

muito maior, quer seja para fazer uma pesquisa acadêmica, se informar sobre um 

produto que você deseja comprar ou mesmo para aprender uma nova habilidade. 

3) Os estrangeirismos estão cada vez mais comuns na sociedade brasileira. 

4) A influência da língua inglesa no país é cada dia mais forte, estando presente por 

todo lado. 

5) Os exemplos de palavras vindas da língua inglesa que passaram a ser usadas no 

vocabulário dos brasileiros são muitos, seguem alguns exemplos: jeans, light, 

milkshake, diet e muitos outros. 

 Estrangeirismo - uso de palavras de outros idiomas como parte integrante da 

língua local. 
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 Atividade para a quarta semana de aula do mês de Abril (61 – 30/4 e 62 – 

28/4):  

 

2) Agora que você já conhece sobre a importância e influência da língua inglesa na 

sociedade brasileira e também conhece sobre os estrangeirismos, é a sua vez de 

praticar! 

 Pesquise e faça uma lista com 10 (dez) palavras em inglês que nós usamos na nossa 

língua portuguesa; 

 Após listar as suas palavras, escolha 3 (três) delas e faça um desenho ilustrando 

cada uma das palavras escolhidas; 

 Para finalizar a aula de hoje, você deverá entrar no link abaixo, colocar seu nome 

completo e turma e escrever em inglês as (3) três palavras escolhidas para 

desenhar (o link também será disponibilizado no grupo de Whatsapp da turma): 

 

https://padlet.com/josilainebmr/yxd9sf00ox7bjwqp 

 

 

 

 

https://padlet.com/josilainebmr/yxd9sf00ox7bjwqp

