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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.
When I was a kid, Thanksgiving was my favorite holiday.
Quando eu era criança, o Dia de Ação de Graças era meu feriado favorito.
All you had to do was eat...
Tudo que você tinha que fazer era comer...
Chris, pass the macaroni and cheese.
Chris, passe o macarrão com queijo.
And sleep.
E dormir
Everybody in my family loved Thanksgiving, except my mother, because to her it was just more work.
Todos na minha família amavam o Dia de Ação de Graças, exceto minha mãe, porque para ela era só mais
trabalho.
But this year was going to be different.
Mas este ano ia ser diferente.
All right, guys, family conference.
Ok, pessoal, conferência em família.
I just want to let y'all know that if you think all you're going to do this Thanksgiving is sit around and eat
and sleep, you got another think coming.
Eu só quero que vocês saibam que se vocês acham que tudo o que vocês vão fazer nesse Dia de Ação de
Graças é ficar sentados e comer e dormir, tem algo vindo aí para vocês.
Uncle Louis is coming over and I'm not doing all the work by myself.
Tio Louis está vindo e eu não vou fazer todo o trabalho sozinha.
What do we have to do?
O que nós precisamos fazer?
I want everybody to make a dish.
Eu quero que todos façam um prato.
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I'll make the rolls.
Eu vou fazer os pãezinhos.
I can make the cranberry sauce.
Eu posso fazer o molho de oxicoco.
Which means she can open up a can and dump it in a bowl.
O que significa que ela pode abrir uma lata e jogar em uma tigela.
Chris, I want you to make the mac and cheese.
Chris, eu quero que você faça o macarrão com queijo.
I don't know how to make mac and cheese.
Eu não sei como fazer macarrão com queijo.
And I don't want to be the one to mess it up.
E eu não quero ser o que estraga tudo.
I like living here.
Eu gosto de morar aqui.
Next to turkey, the most important dish at our Thanksgiving dinner was the macaroni and cheese.
Depois do peru, o prato mais importante no nosso Dia de Ação de Graças era o macarrão com queijo.
Making good mac and cheese wasn't cooking, it was science.
Fazer um bom macarrão com queijo não era cozinhar, era ciência.
This year's Nobel prize nominees are Dr.Wan, for the cure to cancer
Os nomeados ao prêmio Nobel deste ano são Dr. Wan, pela cura do câncer
Dr. Stravinsky, for the discovery of the missing link
Dr. Stravinsky, pela descoberta do elo perdido
And Chris, for some good-ass macaroni and cheese.
E Chris, por um macarrão com queijo bom pra caramba.
And the winner is:
E o vencedor é:
Chris!
Chris!
That's okay, baby.
Está tudo bem, querido.
You'll do fine.
Você vai se sair bem.
All you got to do is follow the recipe.
Tudo o que você precisa fazer é seguir a receita.
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Sounds to me like a recipe for disaster.
Me parece a receita para o desastre.

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.
When I was a kid, Thanksgiving was my favorite holiday.
Quando eu era criança, o Dia de Ação de Graças era meu feriado favorito.
All you had to do was eat...
Tudo que você tinha que fazer era comer...
Chris, pass the macaroni and cheese.
Chris, passe o macarrão com queijo.
And sleep.
E dormir
Everybody in my family loved Thanksgiving, except my mother, because to her it was just more work.
Todos na minha família amavam o Dia de Ação de Graças, exceto minha mãe, porque para ela era só mais
trabalho.
But this year was going to be different.
Mas este ano ia ser diferente.
All right, guys, family conference.
Ok, pessoal, conferência em família.
I just want to let y'all know that if you think all you're going to do this Thanksgiving is sit around and eat
and sleep, you got another think coming.
Eu só quero que vocês saibam que se vocês acham que tudo o que vocês vão fazer nesse Dia de Ação de
Graças é ficar sentados e comer e dormir, tem algo vindo aí para vocês.
Uncle Louis is coming over and I'm not doing all the work by myself.
Tio Louis está vindo e eu não vou fazer todo o trabalho sozinha.
What do we have to do?
O que nós precisamos fazer?
I want everybody to make a dish.
Eu quero que todos façam um prato.
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I'll make the rolls.
Eu vou fazer os pãezinhos.
I can make the cranberry sauce.
Eu posso fazer o molho de oxicoco.
Which means she can open up a can and dump it in a bowl.
O que significa que ela pode abrir uma lata e jogar em uma tigela.
Chris, I want you to make the mac and cheese.
Chris, eu quero que você faça o macarrão com queijo.
I don't know how to make mac and cheese.
Eu não sei como fazer macarrão com queijo.
And I don't want to be the one to mess it up.
E eu não quero ser o que estraga tudo.
I like living here.
Eu gosto de morar aqui.
Next to turkey, the most important dish at our Thanksgiving dinner was the macaroni and cheese.
Depois do peru, o prato mais importante no nosso Dia de Ação de Graças era o macarrão com queijo.
Making good mac and cheese wasn't cooking, it was science.
Fazer um bom macarrão com queijo não era cozinhar, era ciência.
This year's Nobel prize nominees are Dr.Wan, for the cure to cancer
Os nomeados ao prêmio Nobel deste ano são Dr. Wan, pela cura do câncer
Dr. Stravinsky, for the discovery of the missing link
Dr. Stravinsky, pela descoberta do elo perdido
And Chris, for some good-ass macaroni and cheese.
E Chris, por um macarrão com queijo bom pra caramba.
And the winner is:
E o vencedor é:
Chris!
Chris!
That's okay, baby.
Está tudo bem, querido.
You'll do fine.
Você vai se sair bem.
All you got to do is follow the recipe.
Tudo o que você precisa fazer é seguir a receita.
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Sounds to me like a recipe for disaster.
Me parece a receita para o desastre.

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.

When I was a kid, Thanksgiving was my favorite holiday.
______________________________________________________________________________________

All you had to do was eat...
______________________________________________________________________________________
Chris, pass the macaroni and cheese.
______________________________________________________________________________________
And sleep.
______________________________________________________________________________________
Everybody in my family loved Thanksgiving, except my mother, because to her it was just more work.
______________________________________________________________________________________
But this year was going to be different.
______________________________________________________________________________________

All right, guys, family conference.
______________________________________________________________________________________
I just want to let y'all know that if you think all you're going to do this Thanksgiving is sit around and eat
and sleep, you got another think coming.
______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
Uncle Louis is coming over and I'm not doing all the work by myself.
______________________________________________________________________________________
What do we have to do?
______________________________________________________________________________________
I want everybody to make a dish.
______________________________________________________________________________________
I'll make the rolls.
______________________________________________________________________________________
I can make the cranberry sauce.
______________________________________________________________________________________
Which means she can open up a can and dump it in a bowl.
______________________________________________________________________________________
Chris, I want you to make the mac and cheese.
______________________________________________________________________________________
I don't know how to make mac and cheese.
______________________________________________________________________________________
And I don't want to be the one to mess it up.
______________________________________________________________________________________
I like living here.
______________________________________________________________________________________
Next to turkey, the most important dish at our Thanksgiving dinner was the macaroni and cheese.
______________________________________________________________________________________
Making good mac and cheese wasn't cooking, it was science.
______________________________________________________________________________________
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This year's Nobel prize nominees are Dr.Wan, for the cure to cancer
______________________________________________________________________________________
Dr. Stravinsky, for the discovery of the missing link
______________________________________________________________________________________
And Chris, for some good-ass macaroni and cheese.
______________________________________________________________________________________
And the winner is:
______________________________________________________________________________________
Chris!
______________________________________________________________________________________
That's okay, baby.
______________________________________________________________________________________
You'll do fine.
______________________________________________________________________________________
All you got to do is follow the recipe.
______________________________________________________________________________________
Sounds to me like a recipe for disaster.
______________________________________________________________________________________

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!!!

