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Atividade 01 
Faça o Download do áudio que foi disponibilizado no Blog.  
Escute o áudio várias vezes ao dia e preste atenção na pronúncia das palavras. Você pode ouvir quantas 
vezes quiser, quanto mais, melhor. 
 
 

Atividade 02 
Leia as frases em PORTUGUÊS e preste atenção no que elas significam em INGLÊS.  
 
My mother is 47 years old. 
Minha mãe tem 47 anos. 
 
How old are you? 
Quantos anos você tem? 
 
I am 21 and my sister is 17. 
Eu tenho 21 anos e minha irmã tem 17. 
 
My grandmother is 98 and she’s very well. 
Minha avó tem 98 anos e ela está muito bem. 
 
How old is your sister? 
Quantos anos tem sua irmã?  
 
My sister is 18. 
Minha irmã tem 18 anos. 
 
I am sure I left your money here. 
Eu tenho certeza que deixei seu dinheiro aqui. 
 
Nobody is sure. 
Ninguém tem certeza. 
 
My neighbor is sure that the thief broke into the house. 
Meu vizinho tem certeza que o ladrão entrou na casa. 
 
I am jealous of my mother. 
Eu tenho ciúme da minha mãe. 
 
When I am hungry I get nervous. 
Quando eu tenho fome eu fico nervoso. 
 
I am right! 
Eu tenho razão!  
 
We are sure you’re gonna love the new house. 
Nós temos certeza que você vai gostar da casa nova. 
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I was 18 when I drove a car for the first time. 
Eu tinha 18 anos quando eu dirigi um carro pela primeira vez. 
 
My little brother is afraid of the dark. 
Meu irmão mais novo tem medo do escuro. 
 
People are ashamed of speaking English. 
As pessoas tem vergonha de falar inglês. 
 
Are you sure everything is ok? 
Você tem certeza que está tudo bem? 
 
You are right when you say English is easy! 
Você tem razão quando diz que Inglês é fácil! 
 
When she went to College, she was 17. 
Quando ela foi para a faculdade ela tinha 17 anos. 
 
Let’s give him a car, he is 18 already! 
Vamos dar um carro para ele, ele já tem 18 anos! 
 
I wasn’t sure if it was a good choice. 
Eu não tinha certeza se foi uma boa escolha. 

 

 

ATIVIDADE 03 
Leia as frases em Inglês FALANDO EM VOZ ALTA e se esforçando para pronunciar corretamente, ou seja, 
igual ao áudio. 
 
Dica: Sempre que falar em Inglês preste atenção ao significado (em português) do que você está falando. 
No começo você NÃO vai se sentir confortável falando em Inglês, mas é assim mesmo, tente imitar 
igualzinho está no áudio. 
 
My mother is 47 years old. 
Minha mãe tem 47 anos. 
 
How old are you? 
Quantos anos você tem? 
 
I am 21 and my sister is 17. 
Eu tenho 21 anos e minha irmã tem 17. 
 
My grandmother is 98 and she’s very well. 
Minha avó tem 98 anos e ela está muito bem. 
 
How old is your sister? 
Quantos anos tem sua irmã?  
 
My sister is 18. 
Minha irmã tem 18 anos. 
 
I am sure I left your money here. 
Eu tenho certeza que deixei seu dinheiro aqui. 



 
 

Quando HAVE não é TER 
 

 
Nobody is sure. 
Ninguém tem certeza. 
 
My neighbor is sure that the thief broke into the house. 
Meu vizinho tem certeza que o ladrão entrou na casa. 
 
I am jealous of my mother. 
Eu tenho ciúme da minha mãe. 
 
When I am hungry I get nervous. 
Quando eu tenho fome eu fico nervoso. 
 
I am right! 
Eu tenho razão!  
 
We are sure you’re gonna love the new house. 
Nós temos certeza que você vai gostar da casa nova. 
 
I was 18 when I drove a car for the first time. 
Eu tinha 18 anos quando eu dirigi um carro pela primeira vez. 
 
My little brother is afraid of the dark. 
Meu irmão mais novo tem medo do escuro. 
 
People are ashamed of speaking English. 
As pessoas tem vergonha de falar inglês. 
 
Are you sure everything is ok? 
Você tem certeza que está tudo bem? 
 
You are right when you say English is easy! 
Você tem razão quando diz que Inglês é fácil! 
 
When she went to College, she was 17. 
Quando ela foi para a faculdade ela tinha 17 anos. 
 
Let’s give him a car, he is 18 already! 
Vamos dar um carro para ele, ele já tem 18 anos! 
 
I wasn’t sure if it was a good choice. 
Eu não tinha certeza se foi uma boa escolha. 

 
 

ATIVIDADE 04 
 
Leia o texto em português e traduza para o Inglês (escrevendo). Tente fazer tudo o que se lembrar usando  
apenas sua memória. Quando terminar, olhe no texto do exercício acima para confirmar o que você já 
aprendeu e o que errou. 
 
Dica: Você pode imprimir esse conteúdo, mas vamos colaborar com o meio ambiente, não é mesmo? Faça 
este exercício em um caderno ou em um arquivo de Word para que você possa reescrever quantas vezes 
precisar. 
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My mother is 47 years old. 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
How old are you? 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
I am 21 and my sister is 17. 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
My grandmother is 98 and she’s very well. 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
How old is your sister? 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
My sister is 18. 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
I am sure I left your money here. 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Nobody is sure. 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
My neighbor is sure that the thief broke into the house. 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
I am jealous of my mother. 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
When I am hungry I get nervous. 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
I am right! 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
We are sure you’re gonna love the new house. 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
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I was 18 when I drove a car for the first time. 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
My little brother is afraid of the dark. 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
People are ashamed of speaking English. 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Are you sure everything is ok? 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
You are right when you say English is easy! 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
When she went to College, she was 17. 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Let’s give him a car, he is 18 already! 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
I wasn’t sure if it was a good choice. 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
Faça esta atividade até conseguir ler em português e traduzir para o Inglês sem precisar conferir, ou seja, 
até conseguir traduzir tudo sem precisar de ajuda. 
 
No 1º, 2º ou 3º dia de treino é possível que você não consiga traduzir tudo pois ainda teve pouco contato 
com as frases. 
 
 
PERSISTA! 
Estude este conteúdo durante 7 dias fazendo todas as atividades. Você deve fazer essas 4 atividades 
TODOS os dias por 7 dias, para fixar tudo o que aprendeu. 
 
Escutar o áudio várias vezes ao dia é fundamental para treinar seu ouvido, por isso, inclua ele na sua 
rotina. 
 
 
Bons estudos! 
 
Sara Liliam 
 


