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Atividade 01 
Assista ao vídeo e depois 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. 
Após a última atividade, volte ao Blog e assista ao vídeo novamente! 
 

Atividade 02 
Leia as frases em PORTUGUÊS e preste atenção no que elas significam em INGLÊS.  

Ross kissed me. 
Ross me beijou. 

Oh my God, oh my God, oh my God! 
Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus! 

Unbelievable! 
Inacreditável! 

Oh my God, oh my God, oh my God! 
Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus! 

Ok, all right.  
Ok, certo. 

We want to hear everything! 
Nós queremos ouvir tudo! 

Monica, get the wine and unplug the phone.  
Monica, pegue o vinho e desligue o telefone. 

Rachel, does this end well or do we need to get tissues? 
Rachel, isso acaba bem ou nós precisamos pegar lenços? 

Oh, it ended very well. 
Oh, acabou muito bem. 

Do not start without me! 
Não comecem sem mim! 

Do not start without me! 
Não comecem sem mim! 

Ok, all right, let's hear about the kiss.  
Ok, certo, vamos ouvir sobre o beijo. 

Was it like, was it like a soft brush against your lips?  
Foi tipo, foi tipo um pincel macio contra seus lábios? 

Or was it like a, you know, "I gotta have you now" kind of thing? 
Ou foi como um, você sabe, do tipo “Eu tenho que ter você agora”? 
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Well, at first it was really intense, you know.  
Bem, no começo foi super intenso, sabe. 

And then, oh, God, and then we just sort of sunk into it. 
E então, oh Deus, e então nós meio que nos afundamos. 

Ok, so, ok, was he holding you?  
Ok, então, ok, ele estava te segurando? 

Or was his hand like on your back? 
Ou a mão dele estava tipo nas suas costas? 

No, actually first they started on my waist.  
Não, na verdade primeiro elas começaram na minha cintura. 

And then, they slid up, and then, they were in my hair. 
E depois, elas deslizaram para cima, e então, elas estavam no meu cabelo. 

And, uh, and then I kissed her. 
E, uh, e depois eu a beijei. 

Tongue? 
Língua? 

Yeah. 
Sim. 

Cool. 
Legal. 

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. 

Ross kissed me. 
Ross me beijou. 

Oh my God, oh my God, oh my God! 
Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus! 

Unbelievable! 
Inacreditável! 

Oh my God, oh my God, oh my God! 
Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus! 
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Ok, all right.  
Ok, certo. 

We want to hear everything! 
Nós queremos ouvir tudo! 

Monica, get the wine and unplug the phone.  
Monica, pegue o vinho e desligue o telefone. 

Rachel, does this end well or do we need to get tissues? 
Rachel, isso acaba bem ou nós precisamos pegar lenços? 

Oh, it ended very well. 
Oh, acabou muito bem. 

Do not start without me! 
Não comecem sem mim! 

Do not start without me! 
Não comecem sem mim! 

Ok, all right, let's hear about the kiss.  
Ok, certo, vamos ouvir sobre o beijo. 

Was it like, was it like a soft brush against your lips?  
Foi tipo, foi tipo um pincel macio contra seus lábios? 

Or was it like a, you know, "I gotta have you now" kind of thing? 
Ou foi como um, você sabe, do tipo “Eu tenho que ter você agora”? 

Well, at first it was really intense, you know.  
Bem, no começo foi super intenso, sabe. 

And then, oh, God, and then we just sort of sunk into it. 
E então, oh Deus, e então nós meio que nos afundamos. 

Ok, so, ok, was he holding you?  
Ok, então, ok, ele estava te segurando? 

Or was his hand like on your back? 
Ou a mão dele estava tipo nas suas costas? 

No, actually first they started on my waist.  
Não, na verdade primeiro elas começaram na minha cintura. 

And then, they slid up, and then, they were in my hair. 
E depois, elas deslizaram para cima, e então, elas estavam no meu cabelo. 

And, uh, and then I kissed her. 
E, uh, e depois eu a beijei. 

Tongue? 
Língua? 

 



 
 

5 expressões de filmes em inglês 
 
 
 

 

Yeah. 
Sim. 

Cool. 
Legal. 

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. 
 

Ross kissed me. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Oh my God, oh my God, oh my God! 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Unbelievable! 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Oh my God, oh my God, oh my God! 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Ok, all right.  
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

We want to hear everything! 
 

_________________________________________________________________________________________ 
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Monica, get the wine and unplug the phone.  
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Rachel, does this end well or do we need to get tissues? 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Oh, it ended very well. 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Do not start without me! 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Do not start without me! 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Ok, all right, let's hear about the kiss.  
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Was it like, was it like a soft brush against your lips?  
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Or was it like a, you know, "I gotta have you now" kind of thing? 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Well, at first it was really intense, you know.  
 

_________________________________________________________________________________________ 
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And then, oh, God, and then we just sort of sunk into it. 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

 

Ok, so, ok, was he holding you?  

_________________________________________________________________________________________ 
 

Or was his hand like on your back? 

_________________________________________________________________________________________ 
 

No, actually first they started on my waist.  

 
_________________________________________________________________________________________ 
 

And then, they slid up, and then, they were in my hair. 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

And, uh, and then I kissed her. 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Tongue? 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Yeah. 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Cool. 
 

_________________________________________________________________________________________ 
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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. 
  
 
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. 


