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***Leia um pouco sobre a história do Halloween.*** -  

 
Halloween, the time of pumpkins, candies, ghosts, witches and much more, is annually 
celebrated on 31 October. That’s the night before All Saints Day. Its origins date back 
thousands of years to the Celtic festival of Samhaim or The Feast of the Sun, most 
significant holiday of the Celtic year. This day marked the end of summer but also the 
season of darkness as well as the beginning of the New Year on 1 November. 
 
Druids in Britain and Ireland would light bonfires, dance around them and offer sacrifices of 
animal. The fires were also intended to give warmth to the households and to keep free 
from evil spirits. Through the ages these practices changed. 
 
 
The Irish hollowed out turnips and placed a light inside to keep away the bad Jack. As the 
legend says, Jack was a man who tricked the devil and after Jack had died he was 
allowed neither in heaven nor in hell. With a lantern in his hand he began to search for a 
resting place on Earth. This was the original Jack-o-Lantern. Since Halloween came to 
America from Ireland (Scotland and Wales) people used pumpkins because they were 
bigger and easier to hollow out than turnips. 

***Tradução *** 
 
Halloween, o tempo de abóboras, doces, fantasmas, bruxas e muito mais, é comemorado 
anualmente em 31 de outubro. Essa é a noite anterior ao Dia de Todos os Santos. Suas 
origens remontam milhares de anos ao festival celta de Samhaim ou à Festa do Sol, 
feriado mais significativo do ano celta. Este dia marcou o final do verão, mas também a 
estação da escuridão, bem como o início do Ano Novo em 1 de novembro. 
 
Os druidas na Grã-Bretanha e na Irlanda acendiam fogueiras, dançavam ao redor delas e 
ofereciam sacrifícios de animais. Com o fogo, também pretendiam-se aquecer às famílias 
e mantê-los livres de espíritos malignos. Com o passar do tempo, essas práticas 
mudaram. 
 
 
Os irlandeses escavavam nabos e colocavam uma vela dentro para afastar o Jack do mal. 
Como a lenda diz, Jack era um homem que enganou o diabo e depois que Jack morreu, 
ele não foi aceito nem no céu nem no inferno. Com uma lanterna na mão, ele começou a 
procurar um lugar de descanso na Terra. Este foi o Jack-o-Lantern original. Desde que o 
Halloween veio para a América da Irlanda (Escócia e País de Gales), as pessoas usavam 
abóboras porque eram maiores e mais fáceis de cavar do que nabos. 
Fonte: https://inglesnasuacasa.com.br/texto-de-halloween-em-ingles/ <acesso 26/10/2020 
às 13:10> 
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Atividades 
 

1) Qual das imagens abaixo não corresponde ao Halloween? 
 

a)  
 

b)  
 

c)  
 

2) Quando é comemorado o Halloween? 
a) on 31 October. 
b) on 31 December. 
c) on 31 July. 

 
3) “Ele não foi aceito no céu nem no inferno”, de acordo com o texto, qual é a melhor 

tradução? 
 
a) He was not accepted there. 
b) he was allowed neither in heaven nor in hell. 
c) He was not accepted in sky or in the hell. 

 
4) Qual dos países abaixo é citado no texto? 

a) Japan 
b) Ireland 
c) Brazil 

 
5) A bandeira abaixo corresponde a que país? 

 
 
a) U.S.A 
b) Japan 
c) Ireland 


