
1) Sentences: S + V + O 

Não sabe como começar uma frase em inglês? Fica com vergonha, dá um “blank”? Deixe tudo 

isso pra trás e apenas siga o modelo: sujeito + verbo + objeto (complemento da fase).  

Por exemplo: I study English with AllDream at Civic Institute now. Subject: I; verb: study; 

object: English with AllDream at Civic Institute now. 

In order to make better sentences… Sempre pense em responder as perguntas “mágicas”: 

who, what, where, when, why, and how. Seja simples e direto ao pensar em inglês. Assim, 

ficará mais “fácil” começar a se expressar – por mais simples que seja. 

Video Homework: treine fazer uma apresentação simples e direta sobre você, sua família, seu 

trabalho e/ou a sua Spice Girl favorita. Mande o vídeo pra mim por DM no Insta. 

 

2) Simple x Perfect 

Diferença importante do inglês para o português nos tempos verbais. Pare de traduzir ao pé da 

letra e pare de pensar na ação. Vamos focar aqui no momento, no quando, no tempo que 

aconteceu tal fato: a key word é WHEN. 

I went to the beach yesterday. WHEN: yesterday 

I have been to the beach. No specific time. 

They studied English with AllDream last night. When: last night. 

They have studied English with AllDream. No specific time. 

Podemos falar que o tempo, o WHEN, está FINISHED na ideia Simple, enquanto no Perfect, o 

tempo está UNFINISHED. 

 

3) Pronunciation 

- Silent E 

Nunca, NEVER EVER, fale/ pronuncie o som da letra E no fim das palavras. 

Ex: life /laif/ 

 

- The Schwa /ə/ 

É o som mais falado no inglês, tanto que até tem nome no alfabeto fonético. O 

símbolo que o representa ele é /ə/. Este é o som das vogais (a, e, i, o, u).  

About /əˈbaʊt / 

Ability /əˈbɪləti / 

Responsibility /rɪˌspɒnsəˈbɪlɪti / 

Teacher /ˈtiːtʃə / 

 

- _EY 

Nunca fale como se escreve isso em português. Esse com é /iii/. 

Ex: key, monkey, Disney, Mickey, Free Britney 
 

 

  Material da aula experimental do Civic Insitute. 


