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Meses do ano 

•  janeiro 

•  fevereiro 

•  março 

•  abril 

•  maio 

•  junho 

 

•  julho 

•  agosto 

•  setembro 

•  outubro 

•  novembro 

•  dezembro 



Dias da semana 

•  segunda-feira  

•  terça-feira 

•  quarta-feira 

•  quinta-feira 

•  sexta-feira 

•  sábado 

•  domingo 

 

•  Monday 

•  Tuesday 

•  Wednesday 

•  Thursday 

•  Friday 

•  Saturday 

•  Sunday 



Números 

•  zero, um/uma, dois/duas, três, 
quatro, cinco, seis, sete, oito, 
nove, dez (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10) 

•  onze, dose, treze, catorze, quinze, 
dezesseis, dezessete, dezoito, 
dezenove, vinte (11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20) 

•  vinte e um, vinte e dois, vinte e 
três, vinte e quatro, vinte e cinco, 
vinte e seis, vinte e sete, vinte e 
oito, vinte e nove (21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30) 

 

•  dez, vinte, trinta, quarenta, 
cinquenta, sessenta, setenta, 
oitenta, noventa, cem, mil (10, 
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 
100, 1000) 

•  Ex: 106 – cento e seis 

•  Ex: 158 – cento e cinquenta e 
oito 

•  Ex: 387 – trezentos e oitenta e 
sete 



Expressando Posse 

•  meu livro (my book), meus livros (my 
books) 

•  seu livro (your book), seus livros (your 
books) 

•  nosso livro (our book), nossos livros (our 
books) 

•  o livro dele (his book), os livros dele (his 
books) 

•  o livro dela (her book), os livros dela (her 
books) 

•  o livro deles (their book), os livros deles 
(their books) 

•  o livro delas (their book), os livros delas 
(their books) 

•  minha casa (my house), minhas casas (my 
houses) 

•  sua casa (your book), suas casas (your 
books) 

•  nossa casa (our house), nossas casas (our 
houses) 

•  a casa dele (his house), as casas dele (his 
houses) 

•  a casa dela (her house), as casas dela (her 
houses) 

•  a casa deles (their house), as casas deles 
(their houses) 

•  a casa delas (their house), as casas delas 
(their houses) 
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