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Adjectives of opinion 

Positive Negative  

awesome 

fantastic 

great 

interesting 

cool 

nice 

awful 

terrible 

boring 

 

pi
xa

ba
y.

co
m

 

What school subjects 
do you like? I like PE. 

It’s fantastic!   

19. Observe this example and ask your classmates: 

Hi!  I’m Alice.      
I like science.  
It’s fantastic!    

20. Now you!  Observe this example and express your 
opinion.   

ESSA É A PÁGINA 14 
DO MDC-  INGLÊS 
PARA VOCÊ USAR 
COMO REFERÊNCIA.   
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First released in 2015, Rocket League is a vehicular 
soccer video game.  
The general premise of the game is pretty simple, use 
your rocket-powered car to hit the ball into your 
opponents net and score points for doing so. 
Each team consists of 4 players and the video game 
can be played both on and offline.  
I’ve not played this one myself, but it seems like it 
would be a world of fun.  

Minecraf

t This video game was created by Markus Persson 
and released to the public in 2011 by Mojang. 
In the game, you’re able to build things with a 
variety of 3D building blocks and explore, gather 
resources, and participate in combat.  
Minecraft has sold over 176 million copies across 
multiple platforms. 
It is the best selling and most popular video game 
of all time!  

The Legend of Zelda: Breath Of The Wild 

This action-adventure video game was released in 2017. Your objective 
is to defeat the Calamity Gagnon before it can destroy the Kingdom of 
Hyrule.  
You’ll encounter lots of interesting side puzzles and quests throughout 
your journey. This one’s definitely recommended by us. Give it a try.  

Rocket League 

GLOSSARY: Released – lançado / Rocket-powered car  - carro movido a foguete / Opponents – 
adversários / Net – rede /  Fun – diversão / Build – Construir / Building blocks – bloquinhos de construção 
/ Has sold – vendeu / Best-selling – mais vendido/  Defeat – derrotar  / Encounter -  encontrar  / Give it a 
try -  experimente. 

BEFORE READING 
1. Look at the image and answer. 

b. Onde está hospedada essa 
informação? 
  (   ) Em um livro. 
  (   )  Em um post no Instagram ou 
Facebook. 
  (   )  Em um website.   
 

a. Lendo o título, que tipo de informação você 
espera encontrar no texto? 

  (   )  Os vídeos mais assistidos. 
  (   )  Os videos games mais jogados.  
  (   )  Os personagens mais populares de 
games. 

c. Você costuma seguir Youtubers que dão 
informações sobre games?  

d. Que informações sobre games você 
espera encontrar em websites como este? 

[Adapted from Wealthygorilla – 13/04/2020] 
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WHILE READING 

AFTER READING 

a. Qual o último jogo a ser lançado?  
    (   )  Rocket League. 
    (   )  Minecraft. 
    (   ) The Legend of Zelda: Breath Of The Wild. 

1. Leia as informações no artigo e responda:  

b. O texto informa que um dos jogos foi o mais 
vendido de todos os tempos. 
     Que jogo foi esse?  
    (   )  Rocket League. 
    (   )  Minecraft. 
    (   ) The Legend of Zelda: Breath Of The Wild. 
     Que frase do texto comprova isso? ____ 

 
c. Qual dos jogos possibilita a criação com 
bloquinhos em 3D? 
  (   )  Rocket League. 
  (   )  Minecraft. 
  (   ) The Legend of Zelda: Breath Of The Wild.  
 
d. Um dos jogos pode ser jogado “on and offline”.  
    O que isso significa? ________________ 
    Em qual dos jogos isso é possível?________ 

e. Qual dos jogos tem por objetivo acertar a bola na 
rede do adversário?  
   (   )  Rocket League. 
   (   )  Minecraft. 
   (   ) The Legend of Zelda: Breath Of The Wild. 

Check the glossary!!! 

Adjectives of opinion 

Positive Negative  

awesome 

fantastic 

great 

interesting 

cool 

nice 

awful 

terrible 

boring 

 

1. The text says: 

Hi!  I’m Alice.  I like vídeo 

games.  Minecraft is awesome! 

 Observe this example and express your opinion about games.   
Hi!  I’m Carlos.  I don’t like video 

games.  They’re boring! 

3. .”It’s important to balance the time playing video games and doing other activities” 
Você tem essa preocupação? Que tal marcar o tempo de cada atividade do seu dia a dia? 
Em qual delas você passa mais tempo? Converse com alguém de sua família sobre isso. 
Está havendo um equilíbrio na divisão do tempo?  

2.  Express your opinion about films , series or TV programs . [Convide alguém da sua 
casa para essa troca de opiniões. Que tal  fazer em inglês? ]  

Você sabia que para  checar a 
 pronúncia das palavras 
 pode usar esses sites?     https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles 
                                              

https://howjsay.com/  

Rocket League 
https://youtu.be/MyW9ktdqNvE 
 

Minecraft 
https://youtu.be/5oghqTROa7o 

Legend of Zelda 
https://www.youtube.com/watch?v=r5S8yTb_QNU  
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