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Learn 
English

DICA
ESTUDO

Sobre o método ideal. Como estudar as frases ?

Por que estudar sentenças em inglês? 01. Ouça o áudio das frases

02. Pratique a leitura das frases

03. Revise de tempos em tempos

Aprender inglês através de textos e frases 
já é considerada uma das melhores manei-
ras para conseguir a a fluência no idioma. 
Isso porque uma frase é constituida por 
várias estruturas como, pronomes, verbo, 
adjetivos, etc. Portanto, estudá-las trará 
mais vocabulário de uma única vez. 

Ouça o áudio das frases por 5 dias até 
conseguir memorizá-las.

Com o auxílio deste PDF você vai praticar a 
leitura das frases por no mínimo 4 dias.

Estude as frases estudadas de 5 em 5 dias 
para conseguir memorizá-las.
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35 Frases em Inglês mais usadas no dia a dia.

Vocabulário

01. Running / Run

02. Starving

03. Dishes

Singifica correr porém no exemplo indica 
que a pessoa está numa certa “correria”.

Morrendo de fome, ou apenas hungry indi-
cando que a pessoa tem fome. 

Significa louça ou pratos servidos em 
restaurante. Uma comída típica. 
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Good morning.
Bom dia.

What a nice day.
Que dia bonito.

What time is it?
Que horas são?

Are you awake?
Você está acordado?

What day is it today?
Que dia é hoje?

I’m feeling sick today.
Eu estou me sentindo doente hoje.

I’m running a little late.
Eu estou um pouco atrasado.

What’s for breakfast today?
O que tem para o café da manhã hoje?

I didn’t sleep very well, I had a bad dream.
Eu não dormi muito bem, eu tive um pesadelo.

How was school today? 
Como foi a escola hoje?

I took an exam and did well.
Eu fiz uma prova e me saí bem.

Could you set the table, please?
Você poderia arrumar a mesa, por favor?

I’m hungry.
Estou com fome.

Is lunch ready?
O almoço está pronto?

Do you want some water?
Você quer um pouco de água?

Could you help me wash the dishes?
Você poderia me ajudar a lavar a louça?
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Vocabulário

01 Watch x See

02. Come over

03. Up to

Watch assistir algo numa tela menor, en-
quanto see singifica ver ou ir ao cinema.

Visitar ou frequentar algum lugar específ-
ico.

Indica alguma tarefa ou atividade que cer-
ta pessoa fará ao londo do dia ou noite.
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It’s too hot today!
Está muito quente hoje!

Would you like to come over and play some videogame?
Você quer vir aqui e jogar um pouco de videogame?

I have to go to the supermarket.
Eu tenho que ir ao supermercado.

Do you want to watch a movie?
Você quer ver um filme?

Can you switch the light on?
Você pode ligar a luz?

What would you like to do this evening?
O que você gostaria de fazer esta noite?

Have you fed the dog?
Você alimentou o cachorro?

How was your day?
Como foi seu dia?

I’ll be in my room.
Eu estarei no meu quarto.

Is there anything good on TV?
Tem alguma coisa boa na TV?

Are you up to anything this evening?
Vai fazer alguma coisa esta noite?

Do you want to order something to eat?
Você quer pedir alguma coisa para comer?

Let’s eat out tonight!
Vamos comer for a hoje à noite!

What would you like for dinner?
O que você gostaria para o jantar?

I’m taking a shower and going to bed.
Eu vou tomar um banho e ir para a cama.

I have to wake up at 7.
Eu tenho que acordar às 7 horas.

I’m too tired.
Estou muito cansado(a).

I’m going to bed.
Eu vou para a cama.

Good night. Sweet dreams.
Boa noite. Bons sonhos.


