
Education and school 

ENGLISH PORTUGUESE 

AT SCHOOL NA ESCOLA 

a class  uma classe  

a boarding school  um colégio interno  

a canteen  um cantil  

a classroom  uma sala de aula  

a comprehensive school  uma escola abrangente  

a gym  um ginásio  

a junior high school  uma escola secundária  

a kindergarten  um jardim de infância  

a library  uma biblioteca  

a nursery school  uma creche  

a playground  um parque infantil  

a primary school, an elementary school  
uma escola primária, uma escola 
primária  

a private school  uma escola privada  

a public school, a state school  uma escola pública, uma escola pública  

a registration room  uma sala de registro  

a secondary school  uma escola secundária  

a technical college  um colégio técnico  

a university, a college  uma universidade, uma faculdade  

a yard  um quintal  

an assembly hall  uma sala de reunião  

an infirmary, a sickroom uma enfermaria, uma enfermaria 

break, recess pausa, recesso 

the principal's office, headteacher's 
office  

escritório do diretor, escritório do 
diretor  

the staff room  sala dos funcionários  

the teacher's lounge  sala dos professores  

THE CLASSROOM A SALA DE AULA 

a bad pupil  um mau aluno  

a ball point pen  uma caneta esferográfica  



a blackboard  um quadro negro  

a boarder  um pensionista  

a book  um livro  

a calculator  uma calculadora  

a careers advisor  um conselheiro de carreira  

a chair  uma cadeira  

a chalk  um giz  

a compass  uma bússola  

a computer  um computador  

a cupboard  um armário  

a desk  uma mesa  

a dictionary  um dicionário  

a drawing paper  um papel de desenho  

a feltip  um felino  

a folder  uma pasta  

a good pupil  um bom aluno  

a gym  um ginásio  

a headmaster/ headmistress  um diretor/ diretora  
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