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Como perguntar e responder “How are you?” 
 

Atividade 01 
 
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.  
 
How are you? 
Como você está? 
I'm fine.  
Eu estou bem. 
 
How are you? 
Como você está? 
Not bad.  
Nada mal. 
 
How are you? 
Como você está? 
Pretty good.  
Muito bem. 
 
How’s it going? 
Como vai? 
Good. 
Bem. 
 
How’s it going? 
Como vai? 
Pretty good. 
Muito bem. 
 
How’s it going? 
Como vai? 
Not bad. 
Nada mal. 
 
How’s it going? 
Como vai? 
Not good. 
Nada bem. 
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How’s it going? 
Como vai? 
Not so well. 
Não muito bem. 
 
How’s it going? 
Como vai? 
Not great. 
Nada bem. 
 
What’s up? 
E aí? 
Hey. What’s up? 
Oi. E aí? 
 

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. 
 
How are you? 
Como você está? 
I'm fine.  
Eu estou bem. 
 
How are you? 
Como você está? 
Not bad.  
Nada mal. 
 
How are you? 
Como você está? 
Pretty good.  
Muito bem. 
 
How’s it going? 
Como vai? 
Good. 
Bem. 
 
How’s it going? 
Como vai? 
Pretty good. 
Muito bem. 
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How’s it going? 
Como vai? 
Not bad. 
Nada mal. 
 
How’s it going? 
Como vai? 
Not good. 
Nada bem. 
 
How’s it going? 
Como vai? 
Not so well. 
Não muito bem. 
 
How’s it going? 
Como vai? 
Not great. 
Nada bem. 
 
What’s up? 
E aí? 
Hey. What’s up? 
Oi. E aí? 
 
 

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. 
 
How are you? I'm fine.  
______________________________________________________________________________________ 
 
How are you? Not bad.  
______________________________________________________________________________________ 
 
How are you? Pretty good.  
______________________________________________________________________________________ 
 
How’s it going? Good. 
______________________________________________________________________________________ 
 
How’s it going? Pretty good. 
______________________________________________________________________________________ 
 
How’s it going? Not bad. 
______________________________________________________________________________________ 
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How’s it going? Not good. 
______________________________________________________________________________________ 
 
How’s it going? Not so well. 
______________________________________________________________________________________ 
 
How’s it going? Not great. 
______________________________________________________________________________________ 
 
What’s up? Hey. What’s up? 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
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. 


