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A Coleção Nice to read you!
Olá, professor, bem ‑vindo à Coleção Nice to read you! Voltada para 

o ensino de inglês em sala de aula, os textos introduzem novas estruturas 

e palavras, além de trabalhar e reforçar o que já foi aprendido, em uma 

narrativa acessível. O aprofundamento do trabalho nos livros da coleção 

auxilia no desenvolvimento da competência e de habilidades na língua 

estrangeira, e faz com que os alunos criem estratégias de leitura para 

encontrarem, sozinhos, formas de compreender a história sem fazer uso 

excessivo do dicionário ou de outras ferramentas. O glossário ao final de 

cada livro traz palavras e expressões surgidas ao longo do texto e que 

podem não ser facilmente entendidas num primeiro 

momento. Os significados são apresentados no 

contexto da história, facilitando a leitura do aluno.

A coleção também possibilita trabalhos 

interdisciplinares e a expansão de temas 

transversais presentes em todos os livros. 

Boa leitura e bom trabalho. Nice to meet 

you and nice to read you!

O livro
Em A Smart Grandma, Bill é dono de uma mercearia e sua avó, a doce 

Mrs. White, trabalha para ele. No entanto, ele começa a incomodar ‑se 

com o comportamento dela, pois, ao aconselhar os clientes e apontar 

defeitos nos produtos, ela faz com que eles deixem de comprá ‑los. Bill 

decide demiti ‑la, mas, no momento em que vai fazer isso, um ladrão 

invade a mercearia. Mrs. White se aproxima do ladrão, elogia seu 

gorro, confunde a arma com um celular e fica no caminho dele, e 

assim Bill e os clientes têm tempo de chamar a polícia. Bill, então, 

entende que tudo não passou de um truque da avó para distrair o 

ladrão e impedir que ele levasse o assalto a cabo, o que o faz perceber 

que demiti ‑la teria sido um erro, pois ela se mostrou muito esperta e o 

ajudou muito.
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Temas para debate
A questão da velhice

A Smart Grandma é uma história que trabalha com estereótipos. A boa 

e doce velhinha Mrs. White consegue se livrar de um perigoso assaltante 

se fingindo de boba. Esse é um assunto importante e merece a atenção 

dos alunos. Como nossa sociedade trata o idoso? Como eles podem fazer 

a diferença? Uma discussão pode ser proposta na sala de aula e conduzir 

a atividades interdisciplinares, o que colabora para que os alunos 

se tornem cidadãos conscientes e capazes. Proponha aos professores 

de História e Geografia apresentar a questão dos idosos no Brasil (a 

porcentagem da população e a importância histórica, por exemplo). No 

fim, vocês podem montar um quadro, em português e inglês, sobre como 

devemos tratar o idoso e deixá ‑lo exposto na sala de aula.

Uma dieta saudável
Outro assunto interessante a ser 

trabalhado é a presença de vegetais 

e frutas em uma dieta saudável. Mrs. 

White trabalha em uma mercearia e 

ela enfatiza a importância de comer 

vegetais e frutas frescas. Esse assunto 

pode gerar boas discussões, trabalhos 

interdisciplinares com Ciências e 

mais: um trabalho de conscientização. 

Primeiro, peça ao professor de Ciências 

que apresente informações sobre 

vegetais aos alunos (classificação 

ou anatomia vegetal, ou ainda a 

importância das vitaminas para o 

bom funcionamento corpóreo, por 

exemplo). Propor a criação de uma 

horta e elaborar uma salada (de 

vegetais ou de frutas) junto com a 
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turma são boas maneiras de trazer mais realia (trabalho com objetos 

reais, para aumentar a compreensão dos alunos) para sua aula.

A verdade é sempre o melhor negócio
Mrs. White deixa Bill zangado porque ela é muito honesta com 

os clientes, mas Bill não percebe que isso é uma grande vantagem! 

Mr. Simon e Mrs. Wood continuam indo lá comprar os produtos, em 

especial por causa da Mrs. White! Enfatize isso aos alunos. Pergunte‑

‑lhes se eles gostariam de ser atendidos pela Mrs. White, que os 

ajudaria a escolher os melhores produtos, ou por Bill, que só quer 

ganhar dinheiro. Proponha uma discussão sobre a importância de 

falar a verdade e como isso pode render uma boa fama.

Sugestões de atividades
1. Grocery store

Organize a turma em dois grupos, os clientes (customers) e os 

vendedores (sales clerk). Procure manter um número semelhante 

de participantes nos dois grupos e estimule ‑os a auxiliar um ao 

outro e a procurar estratégias comunicativas. Incentive os alunos a 

usarem mímicas, gestos, sons, mas não os deixe falar em português. 

Aponte para o grupo os alunos que desenvolverem boas estratégias, 

usando ‑os como exemplo. Traga embalagens vazias de produtos 

(ou peça aos alunos que tragam) para usá ‑las na encenação. 

Você também pode utilizar os 

desenhos que eles elaboraram 

no Suplemento de Atividades 

para simbolizar alguns vege‑

tais e frutas e estimulá ‑los a 

desenhar mais. Entregue aos 

customers uma lista de produ‑

tos que eles devem comprar e 

uma quantidade de dinheiro 
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de brincadeira que não dê para comprar todos os produtos da 

lista. Eles precisam usar estratégias para adquirir o maior número 

possível de itens. Pratique com os alunos as estruturas que devem 

usar nos diálogos, por exemplo:

 ➠ Can I help you? / May I help you? = Posso lhe ajudar?

 ➠ I would like to buy… (some apples). = Eu gostaria de 

comprar… (algumas maçãs).

 ➠ How much is it? / How much does it cost? = Quanto é?/

Quanto custa?

 ➠ How can I pay? = Como eu posso pagar?

Lembre ‑se de que é natural surgirem dúvidas durante a 

atividade, mas o ideal é deixá ‑los continuar a tarefa e esclarecê‑

‑las depois. Estimule ‑os a encontrar as soluções sozinhos, 

como formular frases com palavras que conhecem, em vez de 

interromperem a atividade para fazer perguntas de vocabulário.

2. A to Z
Esse jogo serve para expandir e consolidar o vocabulário, que 

deve ser apresentado anteriormente. Pedir aos alunos para criarem 

um dicionário visual (com colagens que associem as imagens aos 

nomes correspondentes) também pode render ótimos resultados. 

Depois de ter trabalhado com o vocabulário em algumas aulas, 

peça aos alunos para escreverem as letras do alfabeto (incluindo 

as letras inglesas k, y, w), uma embaixo da outra. Explique a 

eles que você dará um tema e eles devem preencher a lista com 

palavras iniciadas com cada letra do alfabeto. Dê um exemplo 

na lousa: escreva as letras do alfabeto e peça que imaginem que o 

tema é “carros”, assim cada letra deve iniciar o nome de um carro.

Ex.: Audi A4; Beatle; Corsa; Dodge; e assim por diante.

Aproveite essa atividade para trabalhar o vocabulário de 

frutas, legumes, vegetais e cereais. Segue uma lista de exemplos 

para ajudá ‑lo.
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Vegetables
 ➠ Artichoke;

 ➠ Asparagus;

 ➠ Beans;

 ➠ Broccoli;

 ➠ Brussels sprouts;

 ➠ Cabbage;

 ➠ Cauliflower;

 ➠ Corn/Maize;

 ➠ Cucumber;

 ➠ Eggplant/

Aubergine;

 ➠ Fennel;

 ➠ Garlic;

 ➠ Ginger;

 ➠ Horseradish;

 ➠ Lettuce;

 ➠ Mushrooms;

 ➠ Olive;

 ➠ Onion;

 ➠ Peas;

 ➠ Potato;

 ➠ Pumpkin;

 ➠ Radish;

 ➠ Spinach;

 ➠ Tomato;

 ➠ Yams;

 ➠ Zucchini.

Fruits
 ➠ Apple;

 ➠ Apricot;

 ➠ Avocado;

 ➠ Banana;

 ➠ Berries;

 ➠ Cherry;

 ➠ Coconut;

 ➠ Fig;

 ➠ Grapes;

 ➠ Grapefruit;

 ➠ Kiwi;

 ➠ Lemon;

 ➠ Lychee;

 ➠ Mango;

 ➠ Melons;

 ➠ Nectarine;

 ➠ Oranges;

 ➠ Papaya;

 ➠ Passion fruit;

 ➠ Peach;

 ➠ Persimmon;

 ➠ Pineapple;

 ➠ Plum;

 ➠ Star ‑fruit;

 ➠ Tamarind;

 ➠ Tangerine.



7

Copyright © Editora do Brasil. Todos os direitos reservados. É proibido venda e alteração parcial ou total deste material.

Grains
 ➠ Amaranth;

 ➠ Buckwheat;

 ➠ Millet;

 ➠ Oats;

 ➠ Quinoa;

 ➠ Rice;

 ➠ Spelt;

 ➠ Teff;

 ➠ Triticale;

 ➠ Wheat.

3. Descrições
Pergunte aos alunos se eles têm avós. Peça ‑lhes que as 

descrevam (ou descrevam outras pessoas, caso não tenham 

avó). Ajude na descrição contribuindo com o vocabulário em 

inglês. Peça a eles que descrevam tanto o físico da pessoa como 

a personalidade, lembrando as perguntas que fazemos para 

isso: What does he/she look like? What is he/she like? Veja algumas 

sugestões a seguir.

talkative = falante/comunicativo messy = bagunceiro/desorganizado

shy = tímido quiet = quieto

clumsy = desastrado funny = divertido

intelligent = inteligente forgetful = esquecido

boring = chato lazy = preguiçoso

demanding = exigente hardworking = trabalhador/esforçado

bossy = mandão/autoritário optimistic = otimista

tall = alto naive = ingênuo

thin = magro short = baixo

strong = forte fat = gordo

young = novo/jovem weak = fraco

elderly = idoso kind = bondoso/gentil
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Peça aos alunos que descrevam a Sra. White, como Bill a via e 

como ela se mostrou no final. Depois, cite exemplos de estereótipos 

de avós de histórias (como a avó de Chapeuzinho Vermelho, 

Dona Benta do Sítio do Pica ‑pau Amarelo, entre outras) e também 

exemplos reais (a internet tem diversas notícias acerca de avós 

que salvaram vidas ou que cometeram crimes). O objetivo, como 

complemento ao debate sobre a velhice, é conduzir uma discussão 

a respeito do idoso na sociedade: como ele é visto, como é tratado e 

quais são seus direitos. Você pode apresentar ‑lhes o Estatuto do Idoso, 

disponível no endereço: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/

l10.741.htm>. É interessante, também, comparar como sociedades 

diferentes lidam com a velhice, por exemplo: o modo como um idoso 

é tratado no Japão (onde a terceira idade é altamente valorizada) e 

no Brasil (onde os idosos ainda têm direitos desrespeitados).
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4. O julgamento do ladrão
Organize a turma em grupos e peça ‑lhes que imaginem o que 

aconteceu depois que o livro terminou. Estimule dando indicações 

como “O que aconteceu com a Mrs. White?”, “E com o ladrão?”, 

“Como ficou a mercearia?”, “E quanto aos clientes, continuaram 

a comprar lá?”. Para cada questão levantada crie possibilidades, 

como um novo emprego de vigia noturno para a Mrs. White, 

o julgamento do ladrão ou até mesmo a mercearia ter ficado 

famosa por causa da vovó heroína. Peça aos alunos que montem 

cenas curtas e teatralizadas dessas situações e apresentem ‑nas 

para a classe.
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Respostas do Suplemento de Atividades

1. Resposta pessoal. Estimule a criatividade e o uso de técnicas como colagens, 
lápis de cor, giz de cera e outros materiais diversos.

2. Resposta pessoal. Aqui você, professor, tem a oportunidade de estimular 
o interesse dos alunos pelo assunto e de trazê ‑lo para o universo deles. É 
também uma boa oportunidade de expandir o vocabulário. Peça aos alunos 
que tragam nomes e imagens para a sala de aula. Uma extensão da atividade 
pode ser levar para a classe alguns dos legumes, frutas e vegetais que os 
alunos nunca experimentaram e propor que adivinhem o que estão comendo. 
Solicite os nomes em português e inglês.

3. Resposta pessoal. Professor, desenhe a flecha na lousa, com os advérbios de 
frequência, e explique aos alunos a diferença entre eles. Comece com os extremos 
(always e never). Diga ‑lhes que essa é a posição mais comum na frase para os 
advérbios de frequência, mas que eles também podem aparecer em outras 
posições. 

4. Resposta pessoal. Professor, tente fazer com que os alunos tenham mais 
consciência da própria alimentação. Proponha a eles não só pensar sobre o 
que comem, mas sugerir novas alternativas saudáveis em casa. Diga ‑lhes para 
envolver a família na discussão, como forma de causar mudanças positivas em 
seus hábitos alimentares.

5.

a) 3  Bill 1. is the man who wants to rob the store.

b) 4  Mrs. Wood and Mr. Simon 2. is the place where Mrs. White works.

c) 5  Mrs. White 3. is the owner of the grocery store.

d) 2  The grocery store 4. are the clients at the store.

e) 1  The thief 5. is Bill’s grandmother.

Como extensão do exercício, peça ‑lhes que criem frases sobre seus amigos e 
familiares, usando as formas apresentadas.
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6. Respostas pessoais. O exercício apresenta as formas positivas e negativas de can 
para descrever habilidades. Apresente um exemplo prático para a turma.

Ex.: I can speak English and Portuguese.

I can’t fly a plane.

Estimule ‑os a citar mais atividades: use the computer, play video games etc.

7. 2; 3; 1; 4.

First Bill decided to give his grandmother a job, but she was always talking too much 
and Bill lost money. Then he decided to fire her. After that a thief got in the store and Mrs. 
White saved the day. Finally Bill changed his mind and decided to give her a bonus.

8. O livro apresenta a rápida reação da Mrs. White e como isso causou a captura 
do ladrão, mas é importante os alunos se conscientizarem de que esse tipo de 
comportamento funciona em livros, mas não na vida real!

a)  Call the police as soon as I am safe.

b) X   Fight back the thief.

c)   Keep calm.

d) X   Try to catch the thief’s gun.

e) X   Run and scream.

f)   Try to remember every detail so I can inform the police later.

g) X   Talk and become friends with the thief.

I can’t fight back the thief; I can’t try to catch the thief’s weapon; I can’t run and 
scream; I can’t talk and become friends with the thief; I must call the police as 
soon as I am safe; I must keep calm; I must try to remember every detail so I can 
inform the police later.

9. a) F; b) T; c) F; d) F; e) T; f) F.

Essa é uma atividade de compreensão de texto. Para aprofundar, peça ‑lhes 
que façam o exercício e, na correção, proponha uma competição na qual eles 
deverão encontrar a informação correta no texto.


