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Por Jackson Roger



QUEM É JACKSON ROGER?

 Olá, eu sou Jackson Roger, administrador em Gestão 
da Informação e Professor de Inglês há 10 anos. Aprendi 
inglês sozinho com o próprio método que desenvolvi.  
 O único método capaz de entregar 
o mesmo resultado de fluência de 
uma pessoa que morou no exterior 
por anos.
 Já tenho ajudado milhares 
de pessoas em 157 paises a 
alcançarem a fluência na língua 
inglesa. 
 Dedico parte da minha vida 
em produzir conteúdo para ajudar 
pessoas que não conseguem falar 
inglês.
 O meu maior objetivo agora é 
compartilhar a minha vivência 
e meus conhecimentos 
com o maior número de 
pessoas, pois vivemos 
em um sistema de 
desinformação 
onde os métodos 
convencionais estão 
repletos de mitos e 
erros, e as pessoas 
são enganadas por 
escolas de Inglês que 
só buscam o lucro. 



“Tentar aprender inglês sem um bom método 
e um direcionamento é o mesmo que querer 
atravessar o oceano atlântico em um bote e 

sem água.”
Jackson Roger



Como Estudar as Frases?
Descubra como estudar frases em inglês, passo a passo, da forma 
correta!

1º Antes de iniciar seu estudo (Ouvir os áudios), faça uma breve 
leitura da tradução para entender o contexto da frase.

2º Ouça as frases em inglês e observe a legenda em inglês 
para assimilar a pronúncia do nativo e a escrita.

3º Faça assimilação entre os dois idiomas 
para encontrar um padrão nas estruturas. 
Este é o processo de entender a frase. 
(Verifique a escrita em inglês e a tradução 
para entender as palavras. Ex. I want = Eu 
quero)

4º Encontre as palavras que não fazem 
sentido na frase (as que não você 
não entender) e faça uma pesquisa 
aprofundada das palavras. 

5º Escreva as frases ou palavras que 
você teve dificuldade para aprender em 
um caderno; Dê um significado a elas 
e um exemplo. (Isso vai te ajudar a 
entender o  uso das palavras.)

6º Após assimilar a frase e entender o 
significado das palavras você precisa 
ouvi-las por diversas vezes, ouça em 
média 10 vezes cada áudio das frases 
antes de avançar para a próxima página.



© Curso de Inglês Jackson Roger. Todos os Direitos Reservados.6Página

200 Frases em Inglês - Parte 1 

1. I was very happy. 
Eu estava muito feliz

2. They were very hard-working and creative. 
Eles eram muito esforçados e criativos.

3. You were a good teacher. 
Você foi um bom professor.

4. It was raining yesterday. 
Estava chovendo ontem.

5. I just called to see if you are better. 
E só liguei para ver se você está melhor.

6. We have almost two hundred dogs. 
Nós temos quase duzentos cachorros.

7. She speaks not only English, but also French. 
Ela fala não só inglês, mas também francês.

8. I want to live alone, but I don’t have money to buy a house. 
Eu quero morar sozinho, mas eu não tenho dinheiro pra comprar uma casa.

9. I don’t want to go to the rock concert tomorrow. 
Eu não quero ir para o show de Rock amanhã.

10. I have a beautiful car. 
Eu tenho um carro bonito.

11. You have an old house. 
Voce tem uma casa velha

12. He has a new girlfriend. 
Ele tem uma namorada nova

13. She has a lot of friends. 
Ela tem muitos amigos.

14. They have a tree in front of their house. 
Eles têm uma árvore em frente à casa deles.

15. Instead of taking the taxi, he took the train. 
Ao invés de pegar o taxi, ele pegou o trem.

16. I have to go to work. 
Eu tenho que ir para o trabalho.

17. I’ll grab something to eat. 
Eu vou pegar algo para comer.

18. Please, get on the bus. 
Por favor, entre no ônibus.

19. He got off the train. 
Ele desceu do trêm.

20. You should study more. 
Você deveria estudar mais.
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200 Frases em Inglês - Parte 2 

1. We Have All the Time in the World. 
Nós temos todo o tempo no mundo.

2. One of the things we learn from studying the growth of trees is that….  
Uma das coisas que aprendemos ao estudar o crescimento das árvores é que ...

3. When she gets there she knows. 
Quando ela chega lá, ela sabe.

4. There is a lot of noise in this room. 
Há muito barulho nesta sala.

5. It will be a very long time before we can speak of a real approximation. 
Será um tempo muito longo antes que possamos falar de uma verdadeira aproximação.

6. I will be available these days, so please call me. 
Eu estarei disponível nos dias de hoje, então por favor, me liga.

7. The train took a long time to pass. 
O trem demorou muito para passar.

8. Let’s drive home, walking home takes too long. 
Vamos dirigir para casa, caminhar para casa leva muito tempo.

9. Life is way too short. 
A vida é muito curta.

10. The kids grow up way too fast, in the blink of an eye. 
As crianças crescem muito rápido, em um piscar de olhos.

11. I have a little money, enough for the cinema at least. 
Eu tenho um pouco de dinheiro, o suficiente para o cinema pelo menos.

12. Luckily, there is little crime in my town. 
Por sorte, há pouco crime na minha cidade.

13. I want to know what love is 
Eu quero saber o que é o amor

14. When is the next performance? 
Quando é a próxima apresentação?

15. It was a time when people didn’t have to lock their doors. 
Era uma época em que as pessoas não tinham que trancar suas portas.

16. I never see them anymore. 
Eu nunca mais os vejo.

17. They don’t sell that kind of sandwich anymore 
Eles não vendem esse tipo de sanduíche mais

18. I felt a need to take control of the situation. 
EU senti a necessidade de assumir o controle da situação.

19. the fans got on him for losing the game 
Os fãs ficaram em cima dele por perder o jogo.

20. Many people agree with her 
Muitas pessoas concordam com ela.
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200 Frases em Inglês - Parte 3 

1. That’s about all the time we have. 
Isso é todo o tempo que temos.

2. Does anyone have any useful suggestions? 
Alguém tem alguma sugestão útil?

3. The Internet is useful for finding information quickly. 
A Internet é útil para encontrar informações rapidamente.

4. Why don’t you do something useful with your life? 
Por que você não faz algo útil com sua vida?

5. The dog runs really fast. 
O cachorro corre muito rápido.

6. I had a really good time at the party. 
Eu tive bons momentos na festa.

7. Although we travel often, we like to be at home. 
Embora nós viajamos frequentemente, nós gostamos de estar em casa.

8. it seems impossible, but you can try, though 
Parece impossível, mas você pode tentar, no entanto,

9. Maybe I can get my t-shirt before it rains. 
Talvez eu possa pegar minha camiseta antes de chover.

10. You don’t get anywhere in life without taking chances. 
você não chegar a lugar nenhum na vida sem correr riscos.

11. If you get a chance, come over and see me. 
Se você conseguir uma chance, venha aqui e me ver.

12. That’s the guy I was talking about. 
Esse é o cara do qual eu estava falando.

13. At least they’re cheap. 
Pelo menos, eles são baratos.

14. The children are supposed to be at school by 8:45 a.m. 
As crianças deveriam estar na escola às 8h45.

15. Her new book is supposed to be excellent. 
Seu novo livro deve ser excelente.

16. We used to go to yoga together. 
Nós costumávamos ir juntos ao yoga.

17. The packages were sent separately, but they all came together. 
Os pacotes foram enviados separadamente, mas eles vieram juntos.

18. We will be more than happy to help you in any way we can. 
Nós teremos todo o prazer em ajudá-lo de qualquer maneira que possamos.

19. I kept my promise. 
Eu mantive minha promessa.

20. Sorry to keep you waiting. 
  Desculpe por mantê-lo esperando.
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200 Frases em Inglês - Parte 4 

1. I am talking about love. 
Estou falando de amor.

2. I think he’s in love with Anna. 
Acho que ele está apaixonado por Anna.

3. There were lots of activities for children at the museum. 
Havia muitas atividades para crianças no museu.

4. We go to the movies about once a week. 
Nós vamos ao cinema uma vez por semana.

5. It’s been more than two years since we moved back to New York. 
Passaram-se mais de dois anos desde que voltamos para Nova York.

6. They work during the night and sleep by day. 
Eles trabalham durante a noite e dormem de dia.

7. Jean was my roommate during our first year at university. 
Jean era meu colega de quarto durante nosso primeiro ano na universidade.

8. I woke up several times during the night. 
Acordei várias vezes durante a noite.

9. I don’t think Emma will get the job. 
Eu não acho que Emma vai conseguir o emprego.

10. What did you think of the film? 
O que você achou do filme?

11. I’m thinking about buying a new car. 
Estou pensando em comprar um carro novo.

12. What are you thinking, Peter? 
O que você está pensando, Peter?

13. This country is amazing! 
Este país é incrível!

14. We finally got home at midnight. 
Finalmente chegamos em casa à meia-noite.

15. Did you come here by car? 
Você veio aqui de carro?

16. “Spring came early this year. Look at all the flowers!” 
“A primavera chegou no início deste ano. Olhe para todas as flores! ”

17. She comes from Italy. 
Ela vem da Itália.

18. Put your clothes in the closet. 
Coloque suas roupas no armário.

19. We just need to believe in ourselves. 
Nós só precisamos acreditar em nós mesmos.

20. She impressed us with her sincerity. 
Ela nos impressionou com sua sinceridade.
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200 Frases em Inglês - Parte 5 

1. You work at the grocery store. 
Você trabalha na mercearia.

2. The girl doesn’t work. 
A garota não trabalha.

3. I don’t think so, 
Acho que não,

4. a famous actor 
Um ator famoso

5. Billie Holiday was famous for singing the blues. 
Billie Holiday era famoso por cantar o blues.

6. Let’s go home now. 
Vamos agora para casa.

7. I can’t find them. 
Eu não consigo encontrá-los.

8. Are you planning to go by car? 
Você está planejando ir de carro?

9. We’re going shopping at the mall. 
Vamos fazer compras no shopping.

10. It’s time to go. 
É hora de ir.

11. I can’t believe it. 
Não posso acreditar nisso.

12. They lost everything in the fire. 
Eles perderam tudo no fogo.

13. Money isn’t everything  
O dinheiro não é tudo

14. I felt empty, like a part of me had died. 
Eu me senti vazio, como se uma parte de mim tivesse morrido.

15. She heard a noise outside. 
Ela ouviu um barulho lá fora.

16. If you get out of a routine, it’s very hard to get back into it. 
Se você sair de uma rotina, é muito difícil voltar nela.

17. You seem very quiet today. 
Você parece muito quieto hoje.

18. Your book seems interesting to read 
Seu livro parece interessante de ler

19. It is hard to say what is wrong. 
É difícil dizer o que está errado.

20. My friend said “hello”. 
Meu amigo disse “olá”.
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200 Frases em Inglês - Parte 6 

1. He has to go to the dentist. 
Ele tem que ir ao dentista.

2. She has to do her homework. 
Ela tem que fazer sua lição de casa.

3. We have to leave now. 
Temos que partir agora.

4. They are all the same, 
Eles são todos iguais,

5. I have been working as a police officer for 5 years. 
Eu tenho trabalhado como policial por 5 anos.

6. They have been waiting you for the last two hours.  
Eles estiveram esperando por você nas últimas duas horas.

7. My sister and I have the same color hair. 
Minha irmã e eu temos o mesmo cabelo de cor.

8. He’s small for his age. 
Ele é pequeno pela idade dele.

9. She used to work in an office, but now she works at home. 
Ela costumava trabalhar em um escritório, mas agora ela trabalha em casa.

10. I’ll be leaving tomorrow. 
Eu vou sair amanhã.

11. The bus leaves in five minutes. 
O ônibus sai em cinco minutos.

12. He left a message for me at the office. 
Ele deixou uma mensagem para mim no escritório.

13. I’m scared of telling her what really happened. 
Tenho medo de lhe dizer o que realmente aconteceu.

14. Don’t be scared. he won’t bite! 
Não tenha medo. Ele não vai morder!

15. Won’t you come in?  
Você não vai entrar?

16. You won’t believe this, but I’m not Chinese. 
Você não vai acreditar nisso, mas eu não sou chinês.

17. I lost my job and wasn’t able to afford my old apartment. 
Perdi meu emprego e não consegui pagar meu antigo apartamento.

18. How are you feeling? 
Como você está se sentindo?

19. I feel comfortable with you, Roger. 
Eu me sinto confortável com você, Roger.

20. I’m looking for my wallet. 
Estou procurando por minha carteira.
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200 Frases em Inglês - Parte 7 

1. He was getting bored doing the same thing every day. 
Ele estava ficando entediado fazendo a mesma coisa todos os dias.

2. When do you start your new job? 
Quando você inicia seu novo emprego?

3. Annie went outside to start the car. 
Annie saiu para ligar o carro.

4. She’s always coming up with new ideas. 
Ela sempre vem com novas ideias.

5. Have you met Carlos’s new assistant? 
Você conheceu o novo assistente de Carlos?

6. Don’t ask me how to get there, I’m new around here. 
Não me pergunte como chegar lá, sou novo por aqui.

7. Give them an opportunity, please. 
Dê-lhes uma oportunidade, por favor.

8. I read the book over the weekend. 
Eu li o livro no final de semana.

9. She couldn’t read or write. 
Ela não conseguiu ler ou escrever.

10. When you go on a trip, you always discover that you forgot a few things. 
Quando você faz uma viagem, você sempre descobre que você esqueceu algumas coisas.

11. Emily is entirely different from her sister. 
Emily é completamente diferente de sua irmã.

12. I don’t like it. 
Eu não gosto disso.

13. Do you like fish? 
Você gosta de peixe?

14. Joanne is the most intelligent person I know. 
Joanne é a pessoa mais inteligente que conheço.

15. You can speak four languages. 
Você pode falar quatro idiomas.

16. They can park on the street. 
Eles podem estacionar na rua.

17. I can do it by myself. 
Eu posso fazer isso sozinho.

18. Can I help you with those bags? 
Posso ajudá-lo com essas sacolas?

19. We know you, but we don’t know them. 
Nós o conhecemos você, mas não conhecemos eles.

20. He gave me a pen. 
Ele me deu uma caneta.
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200 Frases em Inglês - Parte 8 

1. I turned to the person next to me and asked her what time it was. 
Eu virei para a pessoa ao meu lado e perguntei-lhe a que horas eram.

2. The weather suddenly turned colder, and it started to rain. 
O tempo de repente ficou mais frio, e começou a chover.

3. My little girl just turned six in February. 
Minha menina acabou de completar seis em fevereiro.

4. First you must learn how to use this computer. 
Primeiro, você deve aprender a usar esse computador.

5. I hope you’ll learn from your mistakes. 
Espero que você aprenda com seus erros.

6. Do you know the answer? 
Você sabe a resposta?

7. I want to know how much this will cost. 
Quero saber o quanto isso vai custar.

8. We’ve never been to Australia. 
Nunca fomos para a Austrália.

9. Wars never solve anything. 
As guerras nunca resolvem nada.

10. We didn’t arrive until after midnight. 
Não chegamos até depois da meia-noite.

11. It was cold, but we went to the beach anyway. 
Estava frio, mas nós fomos até a praia de qualquer maneira.

12. Anyway, let’s just forget about it. 
De qualquer forma, vamos esquecer isso.

13. His parents live in New York. 
Seus pais moram em Nova York.

14. He decided to go, although I begged him not to. 
Ele decidiu ir, embora eu implorasse para ele não.

15. Although we were all tired, we went to the party. 
Embora estivéssemos todos cansados, fomos à festa.

16. She writes books as well. 
Ela também escreve livros.

17. He’s very proud of his daughters. 
Ele está muito orgulhoso de suas filhas.

18. Americans are a proud people. 
Os americanos são pessoas orgulhosas.

19. Sheila asked to be included among the people going on the tour. 
Sheila pediu para ser incluída entre as pessoas que estavam no passeio.

20. We have a responsibility to our community as well as to our families. 
Temos uma responsabilidade para a nossa comunidade, bem como para as nossas famílias.
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200 Frases em Inglês - Parte 9 

1. Visit our website! 
Visite o nosso site!

2. We have friends coming to visit this weekend. 
Nós temos amigos vindo para visitar este fim de semana.

3. Did you visit California while you were in USA? 
Você visitou Califórnia enquanto estava nos EUA?

4. Some people don’t eat meat. 
Algumas pessoas não comem carne.

5. Could I have some more paper, please? 
Posso ter mais algum papel, por favor?

6. It will be some time before I see you again 
Vai demorar algum tempo antes de te ver novamente

7. I had a really weird dream last night. 
Eu tive um sonho realmente estranho na noite passada.

8. I’m convinced that he’s wrong. 
Estou convencido de que ele está errado.

9. She decided to take the job 
Ela decidiu fazer o trabalho

10. Have you decided what to wear? 
Você decidiu o que vestir?

11. Eventually she overcame her fear of dogs. 
Eventualmente, ela superou seu medo de cães.

12. I was just talking to Adam. 
Eu estava falando com Adam.

13. Perhaps Ben will come. 
Talvez Ben venha.

14. Could someone answer the phone? 
Alguém poderia atender o telefone?

15. I must answer his letter. 
Eu devo responder a carta dele.

16. I suddenly realized who she was. 
De repente percebi quem ela era.

17. Would you like another drink? 
Você gostaria de outra bebida?

18. I’m going to look for another job. 
Eu vou procurar outro emprego.
What kind of books do you like? 
Que tipo de livros que você gosta?

19. Believe in yourself 
Acredite em você mesmo.
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1. Do you still play basketball? 
Você ainda joga basquete?

2. I can brush your hair. 
Eu posso escovar seu cabelo.

3. He’s still here if you want to talk to him. 
Ele ainda está aqui se quiser falar com ele.

4. Both her parents are dead. 
Ambos os seus pais estão mortos.

5. He can be trying at times. 
Ele pode estar tentando às vezes.

6. He took me around the room and introduced me to everyone. 
Ele me levou ao redor da sala e me apresentou a todos.

7. Please, introduced yourself. 
Por favor, fale sobre você.

8. What exactly is the problem? 
Qual é exatamente o problema?

9. Did you give her your book? 
Você deu seu livro pra ela?

10. Do you know what I mean? 
Você sabe o que eu quero dizer?

11. I heard what he said. 
Eu ouvi o que ele disse.

12. I met an old friend at a party last Saturday. 
Eu encontrei um velho amigo em uma festa no último sábado.

13. The group meets every Thursday.  
O grupo se reúne todas as quintas-feiras.

14. So what actually happened? 
Então, o que realmente aconteceu?

15. She’s Mexican, actually, not Brazilian. 
Ela é mexicana, na verdade, não brasileira.

16. It’ll take me a little while longer to get ready. 
vou demorar um pouco mais para me preparar.

17. I suddenly realized I’d met him before. 
De repente percebi que o conheci antes.

18. He just wants to win. 
Ele só quer ganhar.

19. I just hate it! 
Eu apenas odeio isso!

20. She speaks French and also a little Spanish. 
Ela fala francês e também um pouco de espanhol.



Você deseja se tornar 
fluente em inglês e ainda ser 

adminirado e reconhecido 
profissionalmente com um 

inglês de dar inveja?

Então, conheça o  
Curso de Inglês Jackson Roger 7.0



O Curso de Inglês Jackson Roger 7.0 é uma Plataforma Online 
Completa, composta por 9 módulos com mais de 300 vídeo-

aulas pensadas especificamente para que você possa entender e 
falar o veradadeiro inglês dos nativos em até 12 Meses, mesmo 
que você tenha mais de 80 anos ou seja um completo iniciante.

Como funciona o curso 7.0?



Porque este é o curso mais completo que realmente ensina de 
maneira simples, como o inglês é falado no exterior. Além de 

todas as aulas diferenciadas, o curso possui módulos espefícios 
com aulas ministradas por nativos que compartilham expressões 
mais usadas no idioma.

Por que este curso?



O curso possui um método focado em expressões e padrões 
da língua inglesa combinados com sequência de práticas de 

Speaking e Listening, capazes de acelerar o resultado da fluência 
na língua inglesa em até 10x se comparado com os métodos 
tradicionais.

Será que realmente funciona?



Com as nossas aulas focadas em expressões e estruturas 
que realmente os nativos usam no dia a dia, e um método 

acertivo que encurta o processo de memorização das palavras, 
você será capaz de aprender inglês em até 12 meses, estudando 
entre 15 a 30 minutos por dia. 

Consigo aprender rapidamente?



Além do método exclusivo e aulas que realmente te ajudarão 
a falar inglês de forma fluida, o curso de inglês Jackson 

Roger 7.0 possui um módulo exclusivo que vai te preparar 
para o mercado de trabalho. Você será apto(a) a passar em 
entrevistas de emprego em inglês e ser um sucesso em sua 
carreira profissional, caso precise.

Qual o diferencial?



Sim, assim que você se torna um Aluno CIJR, você será 
acompanhado do começo ao fim, até chegar a fluência. Te 

daremos suporte via plataforma ou Whatsapp de segunda à 
sábado. Você terá a oportunidades de ser guiado pelo Prof. 
Jackson Roger, que analisará o seu progresso e desempenho a 
cada ponto da sua jornada no inglês.

Vou ter acompanhamento?

CLIQUE AQUI PARA 

CONHECER O CURSO

Clica no botão abaixo para conhecer o 
curso e fazer sua inscrição.

www.jacksonroger.com

https://jacksonroger.com
https://jacksonroger.com
https://www.jacksonroger.com

