5 formas de usar a palavra EVER em inglês

5 formas de usar EVER em inglês
Atividade 01
Assista ao video e baixe o 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.
Sara, have you ever been to the USA?
Sara, você já esteve nos EUA?
Have you ever heard about Beyoncé?
Você já ouviu falar da Beyoncé?
Have you ever eaten feijoada?
Você já comeu feijoada?
Have you ever been to Miami?
Você já esteve em Miami?
I am speaking English better than ever!
Eu estou falando inglês melhor do que nunca!
I love you more than ever!
Eu te amo mais do que nunca
This is the best pizza I have ever eaten!
Esta é a melhor pizza que eu já comi!
You’re the worst friend ever!
Você é o pior amigo de todos os tempos!
This is the smallest dog I have ever seen.
Este é o menor cachorro que eu já vi.
Ever since I started my English studies I love this language!
Desde que eu comecei meus estudos em inglês eu amo esse idioma!
We met each other at school and we have been friends ever since.
Nós nos conhecemos na escola e somos amigos desde então.
Ever since I met you I love you so much.
Desde que eu te conheci eu te amo tanto.
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I wasnt’t ever your friend.
I was never your friend.
Eu nunca fui seu amigo.
Don’t you ever talk to me again!
Never talk to me again!
Nunca fale comigo de novo!
Don’t you ever do it again!
Never do it again!
Nunca faça isso de novo!

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.
Sara, have you ever been to the USA?
Sara, você já esteve nos EUA?
Have you ever heard about Beyoncé?
Você já ouviu falar da Beyoncé?
Have you ever eaten feijoada?
Você já comeu feijoada?
Have you ever been to Miami?
Você já esteve em Miami?
I am speaking English better than ever!
Eu estou falando inglês melhor do que nunca!
I love you more than ever!
Eu te amo mais do que nunca
This is the best pizza I have ever eaten!
Esta é a melhor pizza que eu já comi!
You’re the worst friend ever!
Você é o pior amigo de todos os tempos!
This is the smallest dog I have ever seen.
Este é o menor cachorro que eu já vi.
Ever since I started my English studies I love this language!
Desde que eu comecei meus estudos em inglês eu amo esse idioma!
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We met each other at school and we have been friends ever since.
Nós nos conhecemos na escola e somos amigos desde então.
Ever since I met you I love you so much.
Desde que eu te conheci eu te amo tanto.
I wasnt’t ever your friend.
I was never your friend.
Eu nunca fui seu amigo.
Don’t you ever talk to me again!
Never talk to me again!
Nunca fale comigo de novo!
Don’t you ever do it again!
Never do it again!
Nunca faça isso de novo!

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.

Sara, have you ever been to the USA?
______________________________________________________________________________________
Have you ever heard about Beyoncé?
______________________________________________________________________________________
Have you ever eaten feijoada?
______________________________________________________________________________________
Have you ever been to Miami?
______________________________________________________________________________________
I am speaking English better than ever!
______________________________________________________________________________________
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I love you more than ever!
______________________________________________________________________________________
This is the best pizza I have ever eaten!
______________________________________________________________________________________
You’re the worst friend ever!
______________________________________________________________________________________
This is the smallest dog I have ever seen.
______________________________________________________________________________________
Ever since I started my English studies I love this language!
______________________________________________________________________________________
We met each other at school and we have been friends ever since.
______________________________________________________________________________________
Ever since I met you I love you so much.
______________________________________________________________________________________
I wasnt’t ever your friend.
I was never your friend.
______________________________________________________________________________________
Don’t you ever talk to me again!
Never talk to me again!
______________________________________________________________________________________
Don’t you ever do it again!
Never do it again!
______________________________________________________________________________________
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.
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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.

