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ROTEIRO DA AULA

1) VOCÊ JÁ OUVIU FALAR DE CONECTORES?

2) ELEMENTOS DE LIGAÇÃO

3) TAKE A CLOSER LOOK 

3) APRENDA FAZENDO
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VOCÊ JÁ OUVIU FALAR DE 

CONECTORES?

Conjunções são palavras invariáveis que

servem para conectar orações ou dois termos

de mesma função sintática, estabelecendo,

entre eles, uma relação de dependência ou de

simples coordenação.



4

Disponível em: www.wikihow.com. Acesso em: 09.06.2020

Do you like cheese or

bologna on your 

sandwich?

Você prefere mortadela ou

queijo no seu sanduíche?

VOCÊ JÁ OUVIU FALAR DE 

CONECTORES?

http://www.wikihow.com/
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Disponível em: https://i.pinimg.com/originals/dd/2d/c7/dd2dc7a30e92f8c918387c6279e1f72f.jpg. Acesso em: 09.06.2020

I like Marvel and DC 

Comics heroes.

Gosto dos heróis da 

Marvel e da DC Comics.

VOCÊ JÁ OUVIU FALAR DE 

CONECTORES?

https://i.pinimg.com/originals/dd/2d/c7/dd2dc7a30e92f8c918387c6279e1f72f.jpg
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VOCÊ JÁ OUVIU FALAR DE 

CONECTORES?
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= POIS

= E

= NEM

= MAS

= OU

= TODAVIA

= ENTÃO
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I am allergic to cats, 

yet I have three of 

them.

Eu sou alérgico a gatos,

todavia eu tenho três.
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Thomas will be late to 

work, for he has a dental 

appointment.

Thomas chegará atrasado ao 

trabalho, pois ele tem 

consulta com a dentista.
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I like going to the 

beach, but I never go at 

midday.

Disponível em: https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/04/1b/81/3f/melia-cayo-guillermo.jpg. Acesso em: 09.06.2020

Eu gosto de ir à praia, mas eu 

nunca vou ao meio-dia.

https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/04/1b/81/3f/melia-cayo-guillermo.jpg
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USO DOS CONECTORES EM INGLÊS

Os conectivos são palavras que ajudam a dar sentido e coesão
em um texto, eles ajudam a estruturar o começo, meio e fim
entre as frases e parágrafos; conectando de forma eficiente
ideias, conceitos ou palavras entre um mesmo texto ou entre
textos diferentes, seguindo uma ordem lógica e facilitando o
entendimento do texto.



13

It was raining, so 

we stayed at 

home.
Estava chovendo, então nós 

ficamos em casa.

Disponível em: https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/06/7a/fc/93/sunbird-garden-resort.jpg. Acesso em: 09.06.2020
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Switzerland is not in the 

European Union, nor is it 

a member of NATO.

A Suíça não está nem na 

União Europeia, nem é 

membro da OTAN.

Disponível em: https://lh3.googleusercontent.com/proxy/LLve1DY5SjddmWhq2vTNhShvV4wgIw4ZiA26W8Jyz8JOjeezlSpa-

0rzhHy39cWX8OPiN7rsMRmv0ZwjhEGQwdco1Xg8KD0TpCydSHDcFM56Gx3vo8TP8gmUj9S_YKN9Y6g Acesso em: 09.06.2020
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Escreva o conector correspondente que forma o acrônimo a

seguir:
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Escreva o conector correspondente que forma o acrônimo a

seguir:

FOR           AND            NOR         BUT             OR           YET           SO
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INDIQUE A ALTERNATIVAQUE CONTÉMA IDEIA INDICADA PELAS CONJUNÇÕES COORDENADAS:

2.1. I like coffee, but my wife prefers tea. 

a) ADIÇÃO

b) CONTRASTE

c) EXPLICAÇÃO

2.2. They go to class on Mondays, Wednesdays, and Fridays.

a) ADIÇÃO

b) CONTRASTE

c) EXPLICAÇÃO
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2.1. I like coffee, but my wife prefers tea. 

a) BUT = MAS, PORÉM / IDEIA DE CONTRASTE

2.2. They go to class on Mondays, Wednesdays, and Fridays.

AND = E /  IDEIA DE ADIÇÃO
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3.1. Would you prefer coffee or tea?

a) ALTERNÂNCIA

b) CONTRASTE

c) EXPLICAÇÃO

3.2. I’ve drunk six cups of coffee today, so I’ve got a headache.

a) ADIÇÃO

b) CONTRASTE

c) CONSEQUÊNCIA
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3.1. Would you prefer coffee or tea?

OR = OU / IDEIA DE ALTERNÂNCIA

3.2. I’ve drunk six cups of coffee today, so I’ve got a 
headache.

SO = ENTÃO, PORTANTO / IDEIA DE CONSEQUÊNCIA


