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TEXT – HELPING 

Yesterday was the day Tiffany moved into her new apartment. She has found a new place to 

stay which is close to her job. Since she was living by herself and doesn't have any family 

around her, she needed some help for moving. Happily, some people came to give her a 

hand. Some of her coworkers helped to pack boxes, two of the neighbors helped move the 

furniture and a friend from her painting classes helped with the cleaning. It was a long and 

exhausting day, but Tiffany was happy she had so many people giving her a hand. She was 

deeply grateful for their generosity. Without them, she would have been struggling. To thank 

them, she ordered some pizza with French fries and cold drinks. Now, hopefully, she is going 

to like her new place. 

 

TEXTO – AJUDANDO 

Ontem foi o dia em que Tiffany se mudou para seu novo apartamento. Ela encontrou um 

novo lugar para ficar que está mais perto de seu trabalho. Já que ela estava morando sozinha 

e que não tem ninguém da família por perto, ela precisava de alguma ajuda para se mudar. 

Felizmente, algumas pessoas vieram lhe dar uma mão. Alguns de seus colegas de trabalho 

ajudaram a embalar as caixas, dois dos vizinhos ajudaram a mover a mobília e um amigo de 

suas aulas de pintura ajudou com a limpeza. Este foi um dia longo e cansativo, mas Tiffany 

estava feliz por ter tantas pessoas dando-lhe uma mão. Ela estava profundamente grata pela 

generosidade delas. Sem elas, ela estaria fazendo um grande esforço. Para agradecer-lhes, 

ela pediu uma pizza com batatas fritas e bebidas geladas. Agora, esperançosamente, ela vai 

gostar do seu novo lugar 
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 A = um, uma  

 

 A girl is helping a dog. 

Uma garota está ajudando um cachorro. 

 A boy is giving a ball. 

Um menino está dando uma bola. 

 

 The = o, a, os, as  

 

 The Woman is ordering food at the restaurant.  

A mulher está pedindo comida no restaurante. 

 

 Some = Alguns, um pouco. 

 

 Some people are cleaning the apartment.  

Algumas pessoas estão limpando o apartamento. 
 

 To = para 

 I want to stay at home. 

Eu quero ficar em casa. 

 To pass in the exam, you have to study. 

Para passar no exame, você tem que estudar. 

 

 For = para, pela, por. 

 

 Thanks for helping. 

Obrigado por ajudar. 

 Let’s go for a walk. 

Vamos dar um passeio. 
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Of = de, da, do

 Two of the neighbors came to the meeting.  

Dois dos vizinhos compareceram à reunião. 

From = de, da, do. 

 Where are you from? 

De onde você é? 

 Peter loves a woman from my painting class. 

Peter ama uma mulher da minha aula de pintura. 

 

 Is = é, está. 

 My house is close to a bank. 

Minha casa fica perto de um banco. 

 My mother is moving into a house. 

Minha mãe está se mudando para uma casa. 

 

 O Passado 

 Last year, I traveled without money. 

No ano passado, viajei sem dinheiro. 

 

 

 Was = Era, estava. 

 

 My grandmother was living in Paris. 

Minha avó morava em Paris. 

 I didn’t pass the exam. It was very difficult. 

Não passei no exame. Foi muito difícil. 
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 Going to = usamos para colocar uma frase num futuro certo. 

 

 She is going to help her dad.  

Ela vai ajudar seu pai. 

 

 Will = amos para colocar uma frase num futuro incerto. 

 

 I will stay at home tomorrow night.  

Vou ficar em casa amanhã à noite. 
 

 Have = sentido de continuação  

 I lived in London for five years. 

Morei em Londres cinco anos. 

 I have lived in London for five years. 

Moro em Londres há cinco anos. 

 I have been studying for a long time. 

Estou estudando há muito tempo. 

 

 Have = has  

 She found her keys last week. 

Ela encontrou as chaves na semana passada. 

 She has found her keys. 

Ela encontrou suas chaves. 
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STEP-BY-STEP 
 

1. Yesterday was the day Tiffany moved into her new apartment. 
Ontem foi o dia em que Tiffany se mudou para seu novo apartamento. 

 
2. She has found a new place to stay which is close to her job. 

Ela encontrou um novo lugar para ficar que está mais perto de seu trabalho. 
 

3. Since she was living by herself 
Já que ela estava morando sozinha 

 
4. and doesn't have any family around her, 

e que não tem ninguém da família por perto, 
 

5. she needed some help for moving. 
ela precisava de alguma ajuda para se mudar. 

 
6. Happily, some people came to give her a hand. 

Felizmente, algumas pessoas vieram lhe dar uma mão. 
 

7. Some of her coworkers helped to pack boxes, 
Alguns de seus colegas de trabalho ajudaram a embalar as caixas, 

 
8. two of the neighbors helped move the furniture 

dois dos vizinhos ajudaram a mover a mobília 
 

9. and a friend from her painting classes helped with the cleaning. 
e um amigo de suas aulas de pintura ajudou com a limpeza. 

 
10. It was a long and exhausting day, 

Este foi um dia longo e cansativo, 
 

11. but Tiffany was happy she had so many people giving her a hand. 
mas Tiffany estava feliz por ter tantas pessoas dando-lhe uma mão. 

 
12. She was deeply grateful for their generosity. 

Ela estava profundamente grata pela generosidade delas. 
 

13. Without them, she would have been struggling. 
Sem elas, ela estaria fazendo um grande esforço. 

 
14. To thank them, she ordered some pizza with French fries and cold drinks. 

Para agradecer-lhes, ela pediu uma pizza com batatas fritas e bebidas geladas. 
 

15. Now, hopefully, she is going to like her new place. 
Agora, esperançosamente, ela vai gostar do seu novo lugar. 
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SIDE-BY-SIDE 

 
 

 

Estruturas  
 

 Moved into = Mudou para dentro de algo 

 Has found = Encontrou (Indica algo recente) 

 Give her a hand = Dê-lhe uma mão / Dar uma mão a ela 

 Generosity = Generosidade 

 Struggling (struggle) = Lutar / brigar (lutar com grande esforço por algo) 

 have been struggling = Estar lutando por algo / Fazer um grande esforço 

 Hopefully = Esperançosamente. 

 

Helping 
 

Yesterday was the day Tiffany moved 

into her new apartment. She has found 

a new place to stay which is close to her 

job. Since she was living by herself and 

doesn't have any family around her, she 

needed some help for moving. Happily, 

some people came to give her a hand. 

Some of her coworkers helped to pack 

boxes, two of the neighbors helped 

move the furniture and a friend from her 

painting classes helped with the 

cleaning. It was a long and exhausting 

day, but Tiffany was happy she had so 

many people giving her a hand. She 

was deeply grateful for their generosity. 

Without them, she would have been 

struggling. To thank them, she ordered 

some pizza with French fries and cold 

drinks. Now, hopefully, she is going to 

like her new place. 

Ajudando 
 

Ontem foi o dia em que Tiffany se mudou 

para seu novo apartamento. Ela encontrou 

um novo lugar para ficar que está mais perto 

de seu trabalho. Já que ela estava morando 

sozinha e que não tem ninguém da família 

por perto, ela precisava de alguma ajuda 

para se mudar. Felizmente, algumas pessoas 

vieram lhe dar uma mão. Alguns de seus 

colegas de trabalho ajudaram a embalar as 

caixas, dois dos vizinhos ajudaram a mover a 

mobília e um amigo de suas aulas de pintura 

ajudou com a limpeza. Este foi um dia longo 

e cansativo, mas Tiffany estava feliz por ter 

tantas pessoas dando-lhe uma mão. Ela 

estava profundamente grata pela 

generosidade delas. Sem elas, ela estaria 

fazendo um grande esforço. Para agradecer-

lhes, ela pediu uma pizza com batatas fritas e 

bebidas geladas. Agora, esperançosamente, 

ela vai gostar do seu novo lugar. 
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IN THE MORNING – PELA MANHÃ 

Estude de maneira intercalada cada passo abaixo e divida o seu estudo em partes do dia. 
 

1º Passo - Ouvir 5 Vezes o Áudio E Prestar Atenção No [INGLÊS] 
2º Passo - Ouvir 5 Vezes o Áudio E Prestar Atenção Na [TRADUÇÃO] 
3º Passo - Ouvir 5 Vezes o Áudio e ler junto com o Narrador, prestando Atenção no [INGLÊS] 
Estude um passo por vez e repita a sequência até finalizar as 15 vezes. 

 

IN THE AFTERNOON – A TARDE 

1º Passo - Ouvir 5 Vezes o Áudio E Prestar Atenção No [INGLÊS] 
2º Passo - Ouvir 5 Vezes o Áudio E Prestar Atenção Na [TRADUÇÃO] 
3º Passo - Ouvir 10 Vezes o Áudio e ler junto com o narrador, prestando Atenção no [INGLÊS] 
Estude um passo por vez e repita a sequência até finalizar as 20 vezes. 

 

AT NIGHT – A NOITE 

 
1º Passo - Ouvir 5 Vezes o Áudio E Prestar Atenção Na [TRADUÇÃO] 
2º Passo - Ouvir 5 Vezes o Áudio ler junto com o narrador, prestando Atenção no [INGLÊS] 
3º Passo - Ouvir 10 Vezes o Áudio sem olhar para o texto. Apenas ouça e entenda! 
Estude o 1º, 2º e 3º passo por vez e repita a sequência até finalizar as 20 vezes. 

 

Quando for finalizar o estudo, ouça e Transcreva 1 vez num Caderno a Escrita em [INGLÊS]. Neste processo 

você deve Reproduzir e Pausar o áudio para transcrever por parte, até mesmo para você não se perder. 

Lembrando que você não pode fazer uso do texto, apenas ouça e transcreva. Caso não se lembre da 

palavra que ouviu, pegue o texto e veja a palavra que não recordou, anote e retome o processo. 

 

OBJECTIVE 

 

Após finalizar o estudo do texto, você deverá entender no mínimo 90% quando ouvir apenas o áudio. Caso 

sinta dificuldades em entender as expressões, dobre as vezes e minutos de tempo de estudo. 

 

REMEMBER 

 

Após a finalização dos dias de estudo deste texto, ouça 2 vezes por semana este áudio e se preciso for faça 

uma revisão do texto geral, isso vai te ajudar a manter em sua memória o que você aprendeu aqui. 


