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But today...
N

Assunto
do dia

a aula de hoje veremos o uso do Simple
Present e do Present Continuous.

Na história
de hoje

Vocês não imaginam a confusão que está acontecendo na vizinhança dos
Carters... Faltou energia elétrica e os despertadores não tocaram. Todos estão
atrasados...
Diana e Ian estão indo para o parque, como sempre fazem todos os dias. Eles
encontram Tom, o correspondente, que está fazendo uma reportagem.

A capital da
Austrália é
Canberra, uma das
maiores cidades
desse país.

Tom - How are you? Where are you going?
Diana - We are going to the park.
Ian
- We go to the park everyday in the morning. Do you want to come
with us?
Tom vê Beth no ponto de ônibus e acha estranho porque já são dez horas da
manhã.
Tom
Diana
Ian
Diana

-

Is Beth late?
Yes, she is very late.
She goes to work at 8:30 a.m.
But today she is going to work now.

Eles continuam no caminho para o parque, e Diana, vendo a sra. Correa, a
vizinha dos Carter, comenta com Tom:
Diana - Look! Mrs. Correa goes to the supermarket at 9 a.m.
Ian
- But today she is going to the supermarket now. Everyone is late
but Janaína...
Tom - Why?
Ian sorri e lembra que Janaína contou para ele que seu cachorro é que a tinha
acordado naquela manhã.
Ian

- She is not late because her dog wakes her up.

Todos riram... O cão é realmente o melhor amigo do homem.
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Como os hábitos são importantes para as pessoas. Eles dão ritmo à vida,
porém algumas vezes é bom sair um pouco da rotina, você não acha?

Apresentação

Quando descrevemos ações que acontecem no momento em que estamos
falanado - now - usamos o Present Continuous.
I am going to the supermarket now.
Quando descrevemos ações que acontecem freqüentemente - everyday,
every week, every night, on Tuesday, in the morning etc. - usamos o
Simple Present.
I take a cup of coffee when I wake up everyday.

Exercício 1
Coloque SP para as frases que estão no Simple Present e PC para as frases
que estão no Present Continuous:
a) Where are you going? (QQQ)
b) We are going to the park. (QQQ)
c) We go to the park everyday in the morning. (QQQ)
d) Do you want to come with us? (QQQ)
e) Is Beth late? (QQQ)
f) She goes to work at 8:30 a.m. (QQQ)
g) But today she is going to work now. (QQQ)
h) Look! Mrs. Correa goes to the supermarket at 9 a.m. (QQQ)
i) But today she is going to the supermarket now. (QQQ)
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Em várias frases da história de hoje encontramos expressões que indicam
tempo.
Na aula de hoje, veremos como falar as horas em inglês.

a)

b)

c)

d)

Como dizemos essas horas em português?
a)
b)
c)
d)

Dez horas.
Dez e quinze.
Dez e meia.
Dez e quarenta.

Muito bem! Agora veremos como dizemos essas horas em inglês:
a)
b)
c)
d)

Ten oclock.
Ten fifteen.
Ten thirty.
Ten forty.

Para lermos as horas em inglês, precisamos saber os números:
10 - ten
11 - eleven
12 - twelve
13 - thirteen
14 - fourteen
15 - fifteen
16 - sixteen
17 - seventeen
18 - eighteen
19 - nineteen

20 - twenty
21 - twenty-one
22 - twenty-two
23 - twenty-three
24 - twenty-four
25 - twenty-five
26 - twenty-six
27 - twenty-seven
28 - twenty-eight
29 - twenty-nine

30 - thirty
31 - thirty-one ...
40 - forty
41 - forty-one ...
50 - fifty
51 - fifty-one...

Sabendo os números fica fácil. Lemos a parte antes dos dois pontos e, a
seguir, a parte que vem depois. Por exemplo: ten thirty-five

TEN

THIRTY-FIVE
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Exercício 2
Leia as horas em inglês:
a) 7:15
............................................................................................................................
b) 9:10
............................................................................................................................
c) 3:55
............................................................................................................................
d) 6:45
............................................................................................................................
e) 4:30
............................................................................................................................
f) 5:20
............................................................................................................................
g) 8:24
............................................................................................................................

Para lermos as horas, precisamos saber os números.
Lembre-se: lemos primeiro os números que vêm
antes dos dois pontos e, depois, os números seguintes.
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Preste
atenção

7: 15 » seven fifteen

Cusiosidade cultural
Se perguntarmos aos não australianos qual é a capital da Austrália, podemos receber respostas como: Sidney ou Adelaide. Isso ocorre
porque essas cidades são conhecidas no mundo todo. Sidney, pelo surf
e pela exportação de produtos australianos, e Adelaide, pelas corridas
de Fórmula 1.
Na realidade, Canberra, que é a capital australiana construída
especialmente para esse fim, tem como principal atrativo os prédios
das embaixadas e da administração pública e o paisagismo bem
planejado de suas ruas

_ _ _ _ _ _ _ _ _ é conhecida como a capital do cinema. Já sabe em que cidade
ela fica? Espero você na próxima aula...

Vamos
pensar

