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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.  
 
Easy come, easy go, so work harder next time. 
O que vem fácil, vai fácil, então trabalhe mais da próxima vez. 
 
My mother is always saying that life begins at forty. 
Minha mãe está sempre dizendo que a vida começa aos quarenta. 
 
Pay attention to your job, haste makes waste. 
Preste atenção ao seu trabalho, a pressa é inimiga da perfeição. 
 
Don’t blame me for the argument, it takes two to tango. 
Não me culpe pela discussão, quando um não quer dois não brigam. 
 
All stores are on sale this Black Friday, first come, first served. 
Todas as lojas estão em promoção nesta Black Friday, quem chegar primeiro leva. 
 
I don’t trust you anymore, once bitten, twice shy. 
Eu não acredito mais em você, gato escaldado tem medo de água fria. 
 
You don’t have to wash your clothes twice because once is enough. 
Você não tem que lavar suas roupas duas vezes porque uma vez já basta. 
 
I told you to get rid of that trash once and for all. 
Eu te disse para se livrar desse lixo de uma vez por todas. 
 
I use to travel abroad once in a lifetime. 
Eu costumo viajar para o exterior uma vez ou outra. 
 
We don’t know what car we should buy, we are in two minds about it. 
Nós não sabemos que carro devemos comprar, nós estamos indecisos. 
 
Everything will be ok, don’t worry, you live and learn. 
Tudo vai ficar bem, não se preocupe, vivendo e aprendendo 
 
John should have more fun, he only works and money isn’t everything. 
John deveria se divertir mais, ele só trabalha e dinheiro não é tudo. 
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Borrowing money to pay your bills is like robbing Peter to pay Paul. 
Pegar dinheiro emprestado para pagar suas contas é como descobrir um santo para cobrir outro. 
 

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. 
 
Easy come, easy go, so work harder next time. 
O que vem fácil, vai fácil, então trabalhe mais da próxima vez. 
 
My mother is always saying that life begins at forty. 
Minha mãe está sempre dizendo que a vida começa aos quarenta. 
 
Pay attention to your job, haste makes waste. 
Preste atenção ao seu trabalho, a pressa é inimiga da perfeição. 
 
Don’t blame me for the argument, it takes two to tango. 
Não me culpe pela discussão, quando um não quer dois não brigam. 
 
All stores are on sale this Black Friday, first come, first served. 
Todas as lojas estão em promoção nesta Black Friday, quem chegar primeiro leva. 
 
I don’t trust you anymore, once bitten, twice shy. 
Eu não acredito mais em você, gato escaldado tem medo de água fria. 
 
You don’t have to wash your clothes twice because once is enough. 
Você não tem que lavar suas roupas duas vezes porque uma vez já basta. 
 
I told you to get rid of that trash once and for all. 
Eu te disse para se livrar desse lixo de uma vez por todas. 
 
I use to travel abroad once in a lifetime. 
Eu costumo viajar para o exterior uma vez ou outra. 
 
We don’t know what car we should buy, we are in two minds about it. 
Nós não sabemos que carro devemos comprar, nós estamos indecisos. 
 
Everything will be ok, don’t worry, you live and learn. 
Tudo vai ficar bem, não se preocupe, vivendo e aprendendo 
 
John should have more fun, he only works and money isn’t everything. 
John deveria se divertir mais, ele só trabalha e dinheiro não é tudo. 
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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. 
  
Easy come, easy go, so work harder next time. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
My mother is always saying that life begins at forty. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Pay attention to your job, haste makes waste. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Don’t blame me for the argument, it takes two to tango. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
All stores are on sale this Black Friday, first come, first served. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
I don’t trust you anymore, once bitten, twice shy. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
You don’t have to wash your clothes twice because once is enough. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
I told you to get rid of that trash once and for all. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
I use to travel abroad once in a lifetime. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
We don’t know what car we should buy, we are in two minds about it. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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Everything will be ok, don’t worry, you live and learn. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
John should have more fun, he only works and money isn’t everything. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Borrowing money to pay your bills is like robbing Peter to pay Paul. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
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. 


