
NOTESNOTES



NOTESTO BE (ser/estar) NOTES

I am 
 

You are 
 

He/She/It is
 

We are  
 

You are 
 

They are 

Eu sou / Eu estou  

Você é / Você está

Ele/Ela/Isso é /está

Nós somos / Nós estamos

Vocês são / Vocês estão

Eles, Elas são / Eles, Elas estão

 CONTRAÇÃO:
I’m = I am



NOTESTO BE (ser/estar) NOTES

I'm so sorry for what happened back
there. I acted like a total jerk.

Sinto muito pelo que aconteceu lá. Eu agi como um
total idiota.

to happen - acontecer   
to act - agir

It happens all the time .

I act like a jerk sometimes.

 Isso acontece o tempo todo.

Eu ajo como um idiota às vezes.

TOTAL = /toural/
BEAUTIFUL = /bíuriful/



NOTESTO ACT (agir) NOTES

I act 
You act  

He, She, It acts
We act 

You act 
They act 

Eu ajo   
Tu ages 
Ele/Ela age 
Nós agimos  
Vós agis 
Eles/Elas agem

I acted  / You acted / He,She acted  
We acted / You acted / They acted

 
 ED - forma o passado 



NOTESNOTES
Abordagem
tradicional x efetiva

Eu não deveria ter falado nada.
I shouldn't have said anything.

Abordagem tradicional
Estrutura da frase com verbos modais:
SUJEITO + VA I + NEGAÇÃO + VA II +
PARTICÍPIO 



NOTESNOTES
Eu não deveria ter falado nada.
I shouldn't have said anything.

Verbo modal: should 
Negação: should not 
Infinitivo: have
Said: particípio do verbo to say 

Sujeito: I
Verbo auxiliar modal: SHOULD
Verbo auxiliar II: HAVE
Verbo principal: SAID



NOTESNOTES



NOTESNOTESAbordagem efetiva

I should have = Eu deveria ter

to look - olhar
to love - amar 

to warn - avisar

Eu deveria ter olhado
Eu deveria ter amado
Eu deveria ter avisado

I should have looked   
I should have loved  
I should have warned

I, you, he, she, we, they should have looked



NOTES

I should have = I should’ve = I shoulda
 /ai shud rév/   /ai shurãv/      /a shurã/

You should have kissed her. 

             You shoulda kissed her 

              I shoulda kissed her

NOTES

Você deveria ter beijado ela.

PRONÚNCIA:
CONTRAÇÃO DE PALAVRAS

to kiss - beijar



NOTESNOTES

I should have (afirmação) 

I should not have = I shouldn’t have (negação)

Eu deveria ter.

Eu não deveria ter.

I shouldn’t have looked. 
I shouldn’t have loved.

I shouldn’t have warned.

 /a shudn ãv/

Eu não deveria ter olhado.
Eu não deveria ter amado.
Eu não deveria ter avisado.

PRONÚNCIA:
CONTRAÇÃO DE PALAVRAS



NOTESNOTES

No, look, I'm sorry. That was your place.
Não, olha, eu sinto muito. Aquele era o seu lugar.

I shouldn't have tried to make it mine. 

to try - tentar

Eu não deveria ter tentado fazer ele meu.

It's just every year at the holidays, I get
homesick.
É só que todo ano nos feriados, eu sinto saudade de casa.

PRONÚNCIA:
CONTRAÇÃO DE PALAVRAS



NOTESNOTES

THE

THE        the book, the child  
THI         the apple, the orange

PRONÚNCIA:
CONTRAÇÃO DE PALAVRAS



NOTESNOTES

And so far, every year I've had a reason
to stay.

E até agora, todos os anos eu tinha uma razão para ficar.

PRONÚNCIA:
CONTRAÇÃO DE PALAVRAS

A boyfriend, a job, or something.

Um namorado, um trabalho, ou algo.



NOTESNOTES

I have to = I have got to = I've got to = I gotta

I gotta go.
I gotta see it.

Eu tenho que ir.
Eu tenho que ver isso.

You’re gone and I gotta stay high.
Você se foi e eu tenho que ficar chapada.

You gotta like.             Ok, gotta go.
Você tem que gostar.               Ok, tenho que ir.

PRONÚNCIA:
CONTRAÇÃO DE PALAVRAS

/GARA/



NOTESNOTES



NOTESNOTES

MARSHAL: I'm so sorry for what happened
back there. I acted like a total jerk.
Sinto muito pelo que aconteceu lá. Eu agi como um
total idiota.

to happen - acontecer 
to act - agir

It happens all the time. 

I act like a jerk sometimes.
Isso acontece o tempo todo.

Eu ajo como um idiota às vezes.

HAPPEN/ACT



NOTESNOTESMARSHAL: I shouldn't have said anything.
Eu não deveria ter falado nada.

 Estrutura da frase com verbos modais:
 SUJEITO + VA I + VA II + PARTICÍPIO 

Verbo modal: should       SUJEITO: I
Negação: Should not       VERBO AUX. MODAL: SHOULD
Infinitivo: Have                  VERBO AUXILIAR II: HAVE
Said: particípio do            VERBO PRINCIPAL: SAID
            verbo to say 

ABORDAGEM TRADICIONAL



NOTESNOTES

I should have = Eu deveria ter

to look - olhar  
to love - amar  
to warn - avisar

 I should have looked        Eu deveria ter olhado
 I should have loved           Eu deveria ter amado
 I should have warned       Eu deveria ter avisado

ABORDAGEM EFETIVA



NOTESNOTES

I, you, he, she, we, they should have looked

 PRONÚNCIA: CONTRAÇÃO DE PALAVRAS

 I should have = I should’ve = I shoulda
 /ai shud rév/ /ai shurãv/  /a shurã/

 You should have kissed her.

 You shoulda kissed/I shoulda kissed.

SHOULDA

Você deveria ter beijado ela.



NOTESNOTES
I should have (afirmação)

I should not have = I shouldn’t have (negação)

Eu deveria ter.

Eu não deveria ter.

I shouldn’t have looked.
Eu não deveria ter olhado.

I shouldn’t have loved.
Eu não deveria ter amado.

I shouldn’t have warned.

 /a shudn ãv/
Eu não deveria ter avisado.



NOTESNOTES
ROBIN: No, look, I'm sorry. That was
your place.

Não, olha, eu sinto muito. Aquele era o seu lugar.

I shouldn't have tried to make it mine. 
 

 
to try - tentar

Eu não deveria ter tentado fazer ele meu.

It's just every year at the holidays, I
get homesick.

É só que todo ano nos feriados, eu sinto saudade de
casa.



NOTESNOTES

I should have looked     Eu deveria ter olhado
I could have looked        Eu poderia ter olhado
I must have looked         Eu devo ter olhado
I will have looked             Eu vou ter olhado



NOTESNOTES
ROCHELLE: Oh, Patti LaBelle! Tonya, you
shouldn't have spent this much money
on me.

Oh, Patti LaBelle! Tonya, você não deveria ter gastado
tanto dinheiro comigo.

You shouldn’t have spent.

PRONÚNCIA: /yul shud’ nã spent/

Você não deveria ter gastado.



NOTESNOTES

ROSS: They must have shrunk from the
sweat, or something. 

Elas devem ter encolhido com o calor ou algo.

PRONÚNCIA: /MUSTÃV SHRUNK/


