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MASTERCLASS

COMO APROVEITAR AO MÁXIMO SUA

MASTERCLASS
1. O Tutor é americano e não fala português. Não arrisca nem um “bom dia”.
O objetivo dessa aula é sua imersão total no idioma, praticando o “Listening”, 
que é a sua capacidade de entendimento das palavras e frases em inglês e o 
“Chatting” que é escrever suas perguntas em inglês no “chat box”.
 
2. Você terá o material em inglês e português (exatamente esse material que 
está lendo agora!) para acompanhar a MASTERCLASS. Então não fique em pâni-
co se não estiver entendendo inicialmente (só siga lendo o material de apoio!).
 
3. A MASTERCLASS terá duração de 45 minutos. Os 30 primeiros minutos 
serão usados pelo tutor, passando todo o conteúdo para os alunos. Os últimos 
15 minutos serão destinados a responder no “chat box” as perguntas - feitas 
em inglês - que você tiver.

4. Ao longo da MASTERCLASS, o Tutor fará enquetes sobre o conteúdo: você 
terá opções de resposta Yes (Sim) / No (Não) ou Multiple Choice (Múltipla esco-
lha), onde deverá escolher uma das opções propostas.   

5. O Tutor poderá fazer algumas perguntas e pedir para você fill in the blanks 
(completar os espaços em branco).  

6. Desafio Soulphia: durante a MASTERCLASS, escolha 3 palavras novas para 
aprender e as escreva no chat no final da aula.

7. Após a MASTERCLASS, você receberá uma pesquisa muito rápida de ava-
liação da aula, tutor e conteúdo. Com a sua ajuda, estamos construindo a maior 
plataforma de ensino de inglês à distância do mundo.

8. Para assistir a MASTERCLASS, você precisa instalar o app Zoom. O app está 
disponível para Windows, iOS e Android.

Com a Soulphia você poderá realizar o seu sonho de falar inglês, enquanto ajuda 
a transformar as vidas de nossas tutoras!

Boa aula!



MASTERCLASS

TALKING ABOUT COVID-19

THE WORLD STARTED TO HEAR ABOUT 
COVID-19 IN LATE 2019 WHEN THE FIRST 
REPORTS OUT OF CHINA SHOWED IT 
WAS SPREADING FAST.  PEOPLE DIED 
FROM THIS DISEASE AT A HIGHER RATE 
THAN THE STANDARD FLU.  THE WORLD 
CHANGED IN 2020 AS COUNTRIES STARTED 
IMPLEMENTING LOCKDOWNS, BANNING 
CERTAIN AIR TRAVEL, AND ASKING OR 
REQUIRING PEOPLE TO STAY HOME TO 
STOP THE SPREAD OF THE DISEASE. 
TODAY, WE’LL TALK ABOUT COVID-19: ITS 
BEGINNINGS, SYMPTOMS, SOME BASIC 
FACTS, AND HOW THE WORLD WILL 
CONTINUE TO CHANGE IN THE FUTURE. 
O MUNDO COMEÇOU A OUVIR FALAR DO COVID-19 NO FINAL 
DE 2019, QUANDO OS PRIMEIROS RELATÓRIOS DA CHINA 
MOSTRARAM QUE ESTAVA SE ESPALHANDO RAPIDAMENTE. 
AS PESSOAS MORRERAM COM ESTA DOENÇA A UMA TAXA 
MAIS ALTA QUE A GRIPE COMUM. O MUNDO MUDOU EM 
2020, QUANDO OS PAÍSES COMEÇARAM A IMPLEMENTAR 
BLOQUEIOS, PROIBINDO CERTAS VIAGENS AÉREAS E PEDINDO 
OU EXIGINDO QUE AS PESSOAS FIQUEM EM CASA PARA IMPEDIR 
A PROPAGAÇÃO DA DOENÇA. HOJE, NÓS FALAREMOS SOBRE O 
COVID-19: SEUS PRINCÍPIOS, SINTOMAS, ALGUNS FATOS BÁSICOS 
E COMO O MUNDO CONTINUARÁ A MUDAR NO FUTURO.

POLL 1 /ENQUETES 1

Did you know anyone who was diagnosed with COVID-19? 
Você conheceu alguém que foi diagnosticado com COVID-19? 

a. yes / sim            
b. no / não
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MASTERCLASS

TALKING ABOUT COVID-19

Listen as I read the words that are commonly used when talking  
about COVID-19 and the sentences that accompany them. Read and 
repeat at least once each word. Use each word in your own sentence.  
Ouça enquanto leio as palavras que são comumente usadas ao falar sobre o COVID-19 e  
as frases que as acompanham. Leia e repita pelo menos uma vez cada palavra. Use cada  
palavra em sua própria frase.

Coronavirus – “We need to stay inside to avoid exposure to  
the coronavirus that’s going around.” 
A specific type of virus that has spike proteins and can  
infect humans and other animals.

VOCABULARY/ 
GRAMMAR     
VOCABULÁRIO/
GRAMÁTICA 

POLL 2 /ENQUETES 2

How did (or do) feel when the world started changing due to COVID-19? 
Como se sentiu (ou sente) quando o mundo começou a mudar devido ao COVID-19?
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TALKING ABOUT COVID-19

Coronavírus - “Precisamos ficar dentro de casa para evitar a exposição ao coronavírus  
que está circulando”.
Um tipo específico de vírus que possui proteínas em formato de espinhos e pode infectar seres 
humanos e outros animais.

COVID-19 – “COVID-19 proved to be very deadly and spread  
around the world fast.” 
“Millions of people have been diagnosed with COVID-19.”
A coronavirus strain that was discovered in 2019.
COVID-19 - “O COVID-19 provou ser muito mortal e se espalhou rapidamente pelo mundo.”
“Milhões de pessoas foram diagnosticadas com COVID-19.”
Uma linhagem de coronavírus descoberta em 2019.

Pandemic – “COVID-19 has been declared a pandemic by the World Health 
Organization (WHO).” “Other pandemics have been the flu pandemic of 
1918, H1N1 (bird flu) in 2009, and the H3N2 flu of 1968.”
A disease prevalent over the whole world.
Pandemia - “COVID-19 foi declarado uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS).” 
“Outras pandemias foram a pandemia de gripe de 1918, o H1N1 (gripe aviária) em 2009 e a gripe 
H3N2 de 1968.”
Uma doença prevalente em todo o mundo.
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MASTERCLASS

TALKING ABOUT COVID-19

Symptoms – “Symptoms of COVID-19 include: nose congestion, sore throat, 
coughing, headaches, shortness of breath, and a fever.”
A physical or mental feature which indicates a potential disease
Sintomas - “Os sintomas do COVID-19 incluem: congestão nasal, dor de garganta,
tosse, dores de cabeça, falta de ar e febre. ”
Uma característica física ou mental que indica uma potencial doença

Microscope – “The researcher looks at the virus through a microscope.”
An instrument used for looking at very small things.
Microscópio - “O pesquisador analisa o vírus através de um microscópio”.
Um instrumento usado para observar coisas muito pequenas.
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TALKING ABOUT COVID-19

POLL 3 /ENQUETES 3

Did you know anybody who had symptoms of COVID-19  
and had to be quarantined? 
Você conheceu alguém que teve sintomas de COVID-19 e teve que ficar em quarentena? 

a. yes / sim            
b. no / não

Listen to your tutor read these sentences. The bold words are  
vocabulary that are used commonly when talking about COVID-19.
Ouça a sua tutora ler estas frases. As palavras em negrito são o vocabulário  
comumente usado quando se fala de COVID-19.

1. There are many coronaviruses in the world, but only 7 can infect humans.
Existem muitos coronavírus no mundo, mas apenas 7 podem infectar seres humanos.

2. A microscope must be used to view COVID-19 virus, or any coronavirus.
Um microscópio deve ser usado para visualizar o vírus COVID-19 ou qualquer coronavírus.

3. I was in contact with someone who has COVID-19, so I’m going into 
self-quarantine for 14 days.
Como entrei em contato com alguém que tem COVID-19, então ficarei em  
quarentena por 14 dias.
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TALKING ABOUT COVID-19

4. Is your sick friend showing any symptoms of the coronavirus COVID-19?
O seu amigo doente está apresentando algum sintoma do coronavírus COVID-19?

5. The world will hopefully learn from this pandemic and how to fight off 
future coronaviruses that can infect humans.
Espera-se que o mundo aprenda com esta pandemia e como combater futuros coronavírus que 
podem infectar seres humanos.

LET’S PRACTICE! 1
Match the words or phrases in the first column with the matching 
definition in the second column. Your tutor will read you the  
answers in a minute. 
Combine as palavras ou frases na primeira coluna com  
a definição correspondente na segunda coluna. Sua tutora lerá as 
 respostas em um minuto.

a. Specific physical tools or objects  
that help keep people safe. 
a. Ferramentas ou objetos físicos  
específicos que ajudam a manter 
as pessoas seguras.

b. Management or care to help 
someone fight a disease or sickness. 
b. Gerenciamento ou cuidado para  
ajudar alguém a combater uma  
doença ou enfermidade.

c. To clean something,  
often with chemicals.
c. Limpar alguma coisa,  
geralmente com produtos químicos.

1. community spread  
propagação comunitária

2. social distancing
Distanciamento social

3. personal protective equipment 
(PPE)
Equipamento de proteção individual (EPI)
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TALKING ABOUT COVID-19

d. When a sickness or disease  
can be spread from person  
to person.
d. Quando uma doença ou enfermidade  
pode se espalhar de pessoa para pessoa. 

e. Keeping space between you  
and other people in public  
or other gatherings.
e. Manter espaço entre você e outras  
pessoas em público ou outras reuniões.

f. People moving from place  
to place in airplanes.
f. Pessoas que se deslocam de  
um lugar para outro em aviões.

4. air travel
Viagem aérea

5. Disinfect
desinfectar

6. Treatment
Tratamento

Answers: 1-d,  2-e,  3-a,  4-f,  5-c,  6-b

Listen to your tutor read the sentence and give an answer out loud.
Ouça a sua tutora ler a frase e responder em voz alta.

1. What are some examples of personal protective equipment (PPE)?  
1. Quais são alguns exemplos de equipamentos de proteção individual (EPI)?

2. What do you know about social distancing?  
2. O que você sabe sobre o distanciamento social?

3. What should you disinfect after using?  
3. O que você deve desinfectar após o uso?

4. Do you know what countries were heavily affected by COVID-19?
4. Você sabe quais países foram fortemente afetados pelo COVID-19?

5. Do you know any ways to help stop community spread  
of COVID-19? 
5. Você conhece alguma maneira de ajudar a impedir a disseminação  
comunitária do COVID-19?
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TALKING ABOUT COVID-19

POLL 4 /ENQUETE 4

Now complete the sentences.
Agora complete as frases.

I would like to know what you think or know about the  
COVID-19 pandemic.
Eu gostaria de saber o que você pensa ou sabe sobre a pandemia do COVID-19.

RECAP REVISÃO

POLL 5 /ENQUETE 5

What are some easy things you can do to stay safe during a  
pandemic like COVID-19?
Quais são algumas das coisas fáceis que você pode fazer para se manter seguro  
durante uma pandemia como o COVID-19? 

a. Wash your  
hands often
a. Lave as mãos  
frequentemente

b. Social distance  
yourself from  
people in public
b. Afaste-se socialmente  
das pessoas em público



11

MASTERCLASS

TALKING ABOUT COVID-19

c. Stay inside your home  
as much as possible
c. Fique dentro de sua casa  
o máximo possível

d. Communicate through  
the telephone and  
computer meetings.
d. Comunique-se através das  
reuniões por telefone e computador.

e. All of the above
e. Todas acima

Do you have any other ways you can think of to stay safe during a 
pandemic like COVID-19?
Você tem outras maneiras de se manter seguro durante uma pandemia como a do COVID-19?



TALKING ABOUT COVID-19

MASTERCLASS

RECOMMENDED 
RESOURCES 
You can also keep improving your English by watching more Soulphia 
Videos and attending Masterclasses as you did today.
Você também pode continuar melhorando o seu inglês assistindo mais Vídeos da Soulphia e 
participando das Masterclasses como fez hoje.

Upgrade to Soulphia “Become” Package! (coming soon)
Faça o upgrade do seu plano para o pacote “Become” (que será disponibilizado em breve)

• At the Dentist
No dentista

• At the Doctor’s
No médico

• Shopping – online shopping
Compras - compras online

RECURSOS 
RECOMENDADOS 
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CHAT TIME!
Use the chat feature to ask questions and give comments.  
Use o recurso de bate-papo para perguntar e fazer comentários. 
 
• How was your masterclass today?  
Como foi sua masterclass hoje?

• What are two or three new words you learned?
Quais são as duas ou três novas palavras que você aprendeu?

• What is your biggest concern about COVID-19?
Qual é a sua maior preocupação com o COVID-19?

• How do you think the world will change after this pandemic is over?
Como você acha que o mundo vai mudar depois que essa pandemia acabar?

• How has your life been changed from COVID-19?
Como sua vida mudou com o COVID-19?

HORA DO BATE-PAPO

TALKING ABOUT COVID-19


