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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.  
 

What time do we go to lunch?  

Que horas nós vamos almoçar? 

 

I need a break. 

Eu preciso de uma pausa. 

 

I got an emergency! I need to go. 

Eu tenho uma emergência! Eu preciso ir. 

 

I need to make a phone call. 

Eu preciso fazer uma chamada telefônica. 

 

I forgot to clock in. 

Eu esqueci de marcar o ponto na entrada. 

 

I forgot to clock out. 

Eu esqueci de marcar o ponto na saída. 

 

I’m sorry I was late. 

Me desculpe eu me atrasei. 

 

I’m busy. I will leave late today. 

Eu estou ocupado. Eu vou sair tarde hoje. 

 

It’s lunch time. 

É hora do almoço. 

 

We are having a meeting in 20 minutes. 

Nós vamos ter uma reunião em 20 minutos. 
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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. 
 
What time do we go to lunch?  

Que horas nós vamos almoçar? 

 

I need a break. 

Eu preciso de uma pausa. 

 

I got an emergency! I need to go. 

Eu tenho uma emergência! Eu preciso ir. 

 

I need to make a phone call. 

Eu preciso fazer uma chamada telefônica. 

 

I forgot to clock in. 

Eu esqueci de marcar o ponto na entrada. 

 

I forgot to clock out. 

Eu esqueci de marcar o ponto na saída. 

 

I’m sorry I was late. 

Me desculpe eu me atrasei. 

 

I’m busy. I will leave late today. 

Eu estou ocupado. Eu vou sair tarde hoje. 

 

It’s lunch time. 

É hora do almoço. 

 

We are having a meeting in 20 minutes. 

Nós vamos ter uma reunião em 20 minutos. 
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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. 
  
What time do we go to lunch?  

 

______________________________________________________________ 

 

I need a break. 

 

______________________________________________________________ 

 

I got an emergency! I need to go. 

 

______________________________________________________________ 

 

I need to make a phone call. 

 

______________________________________________________________ 

 

I forgot to clock in. 

 

______________________________________________________________ 

 

I forgot to clock out. 

 

______________________________________________________________ 

 

I’m sorry I was late. 

 

______________________________________________________________ 
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I’m busy. I will leave late today. 

 

______________________________________________________________ 

 

It’s lunch time. 

 

______________________________________________________________ 

 

We are having a meeting in 20 minutes. 

 

______________________________________________________________ 

 

 
 
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 


