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O KÁTIA BORONI IDIOMAS 
 

Em 2000 o Kátia Boroni Idiomas foi fundado, com o objetivo de 

oferecer aulas individuais ou em pequenos grupos totalmente 

personalizadas. No Kátia Boroni Idiomas os alunos tem um 

curso feito sob medida para eles, onde é a metodologia que 

se adequa a cada aluno, e não o contrário. A professora 

Kátia Boroni avalia o aluno e monta um curso personalizado 

que irá trabalhar as suas dificuldades individuais, seguir o 

seu ritmo e focar no seu objetivo.  

O Kátia Boroni Idiomas oferece também todo um apoio extra 

curricular para os seus alunos, ex-alunos e demais interessados em 

aprender utilizando as redes sociais. Estão disponíveis para todos gratuitamente: 

  Um canal no Youtube com vários vídeos com conteúdo de Inglês, Espanhol e 

Português para estrangeiros. 

 Uma fanpage no Facebook com muitas postagens autorais com vídeos, slides de 

revisão e matérias sobre o aprendizado de idiomas. 

 Dois blogs e um site com atividades, matérias, vídeos, links, que servem de apoio às 

aulas. 

 Uma conta no instagram com slides de conteúdo próprio onde o aluno aprende de 

forma lúdica e divertida. 

 A revista digital Kátia Boroni Idiomas, de download gratuito e de periodicidade 

semestral, com artigos sobre o aprendizado de línguas estrangeiras, resumos 

gramaticais, jogos, histórias em quadrinhos e muito mais. 

 Em breve teremos uma newsletter mensal, com conteúdo exclusivo para todos os 

interessados. 

No Kátia Boroni Idiomas o aluno realiza o seu sonho de aprender uma língua estrangeira, e ele 

pode optar por aulas individuais ou em grupos de até três alunos. As aulas são ministradas em 

um Home Office muito bem equipado tecnologicamente, localizado no bairro Padre Eustáquio. 

Os alunos também podem optar por aulas em vídeo conferência, utilizando o aplicativo Skype, 

podendo o curso ser 100% presencial, 100% à distância ou mesclado, como o aluno preferir. 
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A PROFESSORA  

Formação acadêmica 

Graduada em Letras Português/Inglês - PUC-MG. 

Graduada em Letras Português/Espanhol -UNI-BH. 

Especialista em Língua Inglesa - PREPES (PUC-MG) 

Especialista em Língua Espanhola - PREPES (PUC-MG) 

Especialista em Ensino de línguas mediado pelo computador - 

POSLIN - UFMG. 

MBA em Jornalismo Digital – ESTÁCIO 

Possui diplomas internacionais das universidades de Michigan (EUA), Cambridge (Inglaterra) e 

Salamanca (Espanha). 

Experiência profissional 

Desde 2000 trabalhando com aulas individuais, duplas ou pequenos grupos para adultos no 

Home Office. Ampla experiência no ensino de Inglês e Espanhol para os mais diversos 

objetivos: preparatórios para provas internacionais, cursos de conversação, preparatório para 

viagens, etc.  

Tradutora experiente, já realizou traduções de catálogos, contratos, livros, livros infantis, 

artigos científicos, revistas, e artigos em geral. Fez a tradução simultânea de palestras de 

falcoaria de falcoeiros brasileiros, no encontro internacional da IAF em Missiones, Argentina 

em 2015, além de ter sido a intérprete do evento nas línguas português, inglês e espanhol. 
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PARCERIAS 
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CURSOS DISPONÍVEIS  

     

Todos os cursos podem ser feitos de forma individual, em duplas ou grupos de até 

cinco alunos. As aulas individuais podem ser presenciais ou por vídeo conferência. 
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EDITORIAL

 

Aprender idiomas não é difícil, mas requer uma 

mudança importante no dia a dia do aprendiz. É 

necessário que ele incorpore a língua 

estrangeira estudada na sua vida, em vários 

momentos e não apenas durante as aulas. A 

Revista Kátia Boroni Idiomas veio para ajudar 

vocês a aprenderem inglês, espanhol e 

português língua estrangeira. Na revista vocês 

irão encontrar artigos sobre o aprendizado de 

idiomas, dicas de estudo, seções de vocabulário 

e gramática, histórias em quadrinhos e jogos. 

Tudo feito com muito carinho por mim para 

motivá-los, e mostrar que aprender um idioma 

pode ser divertido e prazeroso. A revista é 

gratuita e pode ser baixada gratuitamente no 

meu blog: katiaboroni.blogspot.com.br 

Espero que vocês aprendam muito comigo! 
Um grande abraço,  

Kátia Boroni 

 

 

 

 

EDITORIAL 

Learning languages is not difficult, but requires 

a major change in the learner's everyday life. It 

is necessary for him to incorporate the foreign 

language studied in his life, at various moments 

and not just during the classes. The magazine 

Kátia Boroni Idiomas is a space for learners of 

English, Spanish and Portuguese for 

foreigners. In the magazine you will find 

articles on language learning, study tips, 

vocabulary and grammar sections, comics and 

games. All done with a lot of affection for me to 

motivate you and to show that learning a 

language can be fun and enjoyable. The 

magazine is free and you can download it in my 

blog: katiaboroni.blogspot.com.br 

I hope you learn a lot with me! 
Best regards, 

Kátia Boroni 

 

EDITORIAL 

El aprendizaje de lenguas no es difícil, pero 

requiere un cambio importante en el día a día 

del estudiante. El estudiante debe introducir la 

lengua extranjera estudiada en su vida, en 

varias ocasiones y no sólo durante las clases. La 

Revista Kátia Boroni Idiomas es un espacio 

para los estudiantes de inglés, español y 

portugués para extranjeros. En la revista se 

encontrarán artículos sobre el aprendizaje de 

idiomas, consejos para estudiar, secciones de 

vocabulario y  gramática, cómics y juegos. Todo 

hecho con gran afecto por mí para motivar a 

ustedes, y para demostrar que el aprendizaje 

de un idioma puede ser divertido y placentero. 

La revista es gratuita y su descarga  puede ser 

hecha en mi blog: katiaboroni.blogspot.com.br 

¡Espero que aprendan mucho conmigo! 
Saludos, 

 Kátia Boroni 

REVISTA KÁTIA BORONI IDIOMAS – 4ª Edição – 12/04/2018 

 
Jornalista responsável: Kátia Boroni – MTB: 002.0435/MG 

Revista Gratuita – Download no blog katiaboroni.blogspot.com.br 
Contato: katiaboroni.idiomas@gmail.com 

http://katiaboroni.blogspot.com.br/
http://katiaboroni.blogspot.com.br/
http://katiaboroni.blogspot.com.br/
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APRENDENDO LÍNGUAS 
ESTRANGEIRAS COM MÚSICAS 

A música tem poder, tem a capacidade de 

transformar tristeza em esperança, mágoas em 

alegrias, tem o poder de acalmar e também de 

animar, de levar à reflexão assim como a 

reconexão consigo mesmo. Importante em 

todas as culturas e povos, a música é 

imprescindível ao ser humano, não há como 

viver sem música, assim como é impossível 

viver sem respirar.  

A música sempre foi minha maior aliada no 

aprendizado de idiomas. Confesso, inclusive,  

ter ouvido pouca música nacional quando mais 

jovem, porque estava sempre querendo ouvir 

cantores e bandas que cantavam nos idiomas 

estudados. Aprendi muito ouvindo canções em 

inglês (rock and roll, of course!), e Shakira me 

ajudou muito a aprender espanhol! Hoje passo 

horas ouvindo canções em francês! 

Para o estudante de língua estrangeira, ouvir 

canções na língua alvo é muito importante, por 

vários motivos: 

 motiva o aluno a estar em contato 

com o idioma, mesmo quando está 

cansado; 

 Aumenta o vocabulário; 

 Aumenta o seu conhecimento de 

linguagem coloquial, que é pouco 

explorado nos livros didáticos; 

 Melhora a compreensão auditiva; 

 Permite uma melhor compreensão da 

cultura por trás da língua estudada 

 Cria empatia entre o aluno e o idioma 

Para quem deseja colocar as músicas na sua 

rotina de estudos, veja algumas dicas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU USO E RECOMENDO! 

 

 

 

 

NOVIDADE!! 

E o Kátia Boroni Idiomas tem uma novidade 

para os aprendizes de inglês que são fãs de 

música! É o curso Learning English with songs 

#A2. Neste curso à distância o aluno recebe 

uma apostila com seis músicas e muitas 

atividades de compreensão auditiva, 

vocabulário e produção escrita, além de um 

incrível resumo gramatical com exercícios. É 

uma ótima ferramenta para acelerar o seu 

aprendizado de inglês, servindo como material 

de apoio mesmo para os alunos que estão 

estudando em um curso regular. 

VAGALUME APRENDA 
Dois tipos de jogos em 
três níveis para praticar 
com músicas em vários 
idiomas. App e site 

1# 

•Escute a música enquanto acompanha a 
letra! Assim você melhora a sua 
compreensão auditiva rapidamente, 
memoriza  o vocabulário e as estruturas 
gramaticais. 

2# 

•Pesquise os cantores ou bandas mais 
famosos no idioma que você está 
estudando! Aumente o seu conhecimento 
cultural , ao perceber quais ritmos são mais 
famosos e quais são os ritmos tradicionais 
nos países que falam a língua alvo como 
língua nativa. 

3# 

 

•Se divirta!  Há vários sites que oferecem 
jogos com as letras de músicas de cantores de 
todo o mundo. É uma ótima maneira de 
estudar em casa! 

http://aprenda.vagalume.com.br/
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Aproveite a oferta de lançamento! Por apenas 

R$15,00 reais você recebe a apostila e terá a 

correção de todas as atividades feitas pela 

professora Kátia Boroni. Você pode fazer as 

atividades no seu ritmo, seguir a sequencia 

que deseja, e com certeza vai aprender muito! 

O curso no momento está disponível apenas no 

nível A2, mas em breve o teremos em outros 

níveis, e também em Espanhol! Curta a página 

do Kátia Boroni Idiomas no facebook para 

acompanhar os próximos lançamentos. Pedidos 

pelo e-mail  katiaboroni.idiomas@gmail.com 

Quer realizar seu sonho e mudar sua vida? 
Conta comigo! 

Abraços, 

Kátia Boroni 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/katiaboroni.idiomas/
mailto:katiaboroni.idiomas@gmail.com
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5 DICAS PARA APRENDER 

VOCABULÁRIO 

 

Aprender vocabulário é fácil, se você segue as 

5 DICAS DE COMO APRENDER VOCABULÁRIO!  

Estas dicas servem para aprendizes de qualquer 

língua estrangeira, já que as técnicas são 

universais, então mesmo que você estude 

alemão, árabe ou mandarim, siga as minhas 

dicas e aprenda mais rápido!! 

DICA 1# - APRENDER A APRENDER 

VOCABULÁRIO 

A forma mais comum que os alunos estudam 

vocabulário é através da lista alfabética. Parece 

fazer sentido,  afinal é assim que o dicionário é 

organizado. Porém com listas alfabéticas o 

cérebro tem dificuldade em associar as 

palavras, e consequentemente o aluno não as 

memoriza com facilidade. Veja o exemplo da 

lista a seguir: 

 Airplane 

 Aunt 

 Ant 

 Apple 

 Arm 

 

A única coisa que essas palavras tem em 

comum é que elas começam com a letra A, mas 

elas não fazem parte do mesmo grupo 

semântico. Veja como faz mais sentido separar 

estas palavras em grupos semânticos, ou seja, 

grupos de significados em comum: 

 

 Transport: airplane, car,  boat, train, 

truck 

 Fruits: apple, orange, pineapple, 

lemon, grapes 

 Family: aunt, uncle, cousin, mother, 

father 

 Body: arm, legs, foot, head, shoulders 

O segredo então é agrupar as palavras por 

grupos semânticos, assim você memoriza mais 

fácil e mais rápido! 

 

 

DICA 2# DICIONÁRIOS PARA 

APRENDER VOCABULÁRIO 

Há muitos tipos de dicionários para auxiliar no 

aprendizado uma língua estrangeira, inclusive 

eu fiz uma série de vídeos sobre o uso de 

dicionários no meu canal no youtube. E existem 

dicionários que são perfeitos para quem quer 

aprender vocabulário por grupos semânticos! 

Veja como funciona: 

WORD ROUTES

 

https://www.youtube.com/watch?v=LpXYCrWFSVY&list=PL_0HyC9hsDQVg2T75G-rbfmR09YT7W__2
https://www.youtube.com/watch?v=mgOk1WAfwQY&index=1&list=PL_0HyC9hsDQVACZ2x_OE2M1gQQubS0oZg
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Há também dicionários monolíngues de grupos 

semânticos visuais, com muitas ilustrações. 

Veja o Dicionário visual de Inglês da Merriam-

webster, que você pode consultar online 

gratuitamente aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICA 3# SE DIVIRTA APRENDENDO 

VOCABULÁRIO 

Para aprender um idioma é importante unir os 

seus interesses à língua estrangeira, se você 

pesquisar sobre o seu hobby na língua que você 

está estudando você vai se divertir enquanto 

aprende. É muito mais fácil estudar uma língua 

estrangeira quando associamos a ela nossa 

diversão, então se você se interessa por um 

tema específico aprenda o vocabulário 

relacionado a ele e veja vídeos no youtube no 

idioma que você está aprendendo. Veja uns 

exemplos: 

 

Viciado em Masterchef 

 Estude o vocabulário específico sobre 

culinária e alimentos 

 Veja vídeos do masterchef em países 

de língua inglesa ou espanhola: 

Masterchef México, Masterchef 

Espanha, Masterchef USA, Masterchef 

Australia 

 Veja receitas de pratos típicos, eu 

adoro o canal espanhol El cocinero fiel 

Viciada em maquiagem 

 Aprenda os nomes dos produtos mais 

comuns de maquiagem na LE, veja 

exemplos em espanhol e em inglês.    

 Veja tutoriais de maquiagem em 

inglês! Eu recomendo o canal em 

inglês da Brasileira Camila Coelho e o 

da Americana Christen Dominique. Em 

Espanhol recomendo o canal da 

Argentina Milena Paz e da Espanhola 

Vanesa Romero. 

 

 

 

 

DICA 4# FLASH CARDS 

O que são Flash cards? É uma maneira muito 

divertida e fácil de nós mesmos produzirmos 

um material didático para memorizar 

vocabulário. A maior vantagem de usar flash 

cards é porque elas são fáceis de fazer e de 

carregar na bolsa, dentro da agenda, e assim 

vocês podem usá-las naqueles momentos de 

espera: fila de banco, aguardando a consulta 

médica, no salão de beleza, etc. A seguir na 

revista há um texto que ensina a fazer as flash 

cards! 

 

  

 

 

 Agrupa as palavras e 
expressões por temas. 

 Indica as diferenças entre 
termos semelhantes. 

 Explica o sentido e o uso das 
palavras em português. 

 Detalha o conteúdo gramatical 
das expressões e das palavras 
inglesas. 

 Apresenta um grande número 
de expressões idiomáticas. 

http://www.visualdictionaryonline.com/index.php
https://www.youtube.com/channel/UCDYetMc6gOLkhIiNzFyrJPA
https://www.youtube.com/channel/UCjsuIwGVcbyMU60tqrOXVVQ
https://www.youtube.com/channel/UCjsuIwGVcbyMU60tqrOXVVQ
https://www.youtube.com/channel/UC-kIKjS3gUFvsi4YoxveiWA
https://www.youtube.com/user/MasterChefAUSTRALIA
https://www.youtube.com/user/MasterChefAUSTRALIA
https://www.youtube.com/channel/UClwtLDoaV8J32SQQ4zLExDw
https://es.lancome-usa.com/makeup/eyes
http://www.visualdictionaryonline.com/clothing-articles/personal-accessories.php
https://www.youtube.com/channel/UCDl9AK32Xzr_2UOxjt03f6w
https://www.youtube.com/user/christendominique
https://www.youtube.com/channel/UC-m-su7dkvgmjckizdrw8VQ
https://www.youtube.com/channel/UCOzt6ZjTpK0Aecguf2-tFtQ
https://www.youtube.com/watch?v=CJ5d3tMrSew&index=3&list=PL_0HyC9hsDQVACZ2x_OE2M1gQQubS0oZg
https://www.youtube.com/watch?v=0AVxtQgiEHo&index=2&list=PL_0HyC9hsDQVACZ2x_OE2M1gQQubS0oZg
https://www.youtube.com/watch?v=CJ5d3tMrSew&t=2s
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DICA 5# COLLOCATIONS 

Não basta saber as palavras, tem que saber 

como as palavras são usadas juntas. Imagine 

uma peça de lego, ela tem as conexões para 

unir uma peça na outra e formar um castelo, ou 

um navio. Imagine agora uma peça de lego 

quebrada, que não se conecta a nenhuma 

outra, fica impossível construir um castelo, não 

é mesmo? Então imagine aprender uma palavra 

isolada, você não consegue usar a palavra 

corretamente. Por isso é importante entender 

o conceito das “collocations”, que é a forma 

que as palavras se relacionam umas com as 

outras. 

Em um método 

contextualizado e 

voltado à 

comunicação, você 

geralmente já 

aprende as palavras 

com as suas 

collocations. Mas se 

você estuda em um 

método que não tem 

essa preocupação, é 

só usar um dicionário 

específico (pra variar, afinal sou a dicitionary 

girl! Lol). 

No dicionário de collocations da Oxford você 

aprende como as palavras se relacionam entre 

si, veja uns exemplos: 

 

 

EXERCISE (noun) use of the body to keep 

healthy 

Adjectives: good, healthy, hard, strenuous, 

vigorous, gentle, light, moderate 

Esses adjetivos são usados juntos com o 

substantivo exercise para formar frases! 

Try to do fifteen minutes of gentle/vigorous 

exercise every day 

E o dicionário traz ainda mais palavras que são 

usadas junto com exercise: Regular, daily, 

morning, adequate, aerobic, mental, physical 

Try to do regular/ dialy / aerobic exercise. 

Com uma frase de exemplo e fazendo 

substituições com as palavras sugeridas pelo 

dicionário, você fala várias coisas relacionadas 

ao exercício. 

E ele também traz os verbos que são usados 

com o substantivo exercise: DO, GET, TAKE 

John never does any exercise. 

Do you take enough exercise? 

Exercise + noun: programme, regime, routine, 

class, bike, video 

Exercise programme, exercise routine… 

Usar o dicionário de collocations te ensina a 

realmente usar as palavras novas, então ele é 

um item indispensável na biblioteca de um 

estudante de inglês! Eu não conheço um 

dicionário assim de espanhol, mas o Dicionário 

Clave da SM é muito e traz collocations do 

espanhol também. 

 

 

 

 

 

https://www.submarino.com.br/produto/6942093/livro-oxford-collocations-dictionary-for-students-of-english?WT.srch=1&epar=314766&opn=XMLGOOGLE&sellerId=62277041000187
http://www.smdiccionarios.com/home.php
http://www.smdiccionarios.com/home.php
https://www.youtube.com/watch?v=LVaOhAZIHB0&list=PL_0HyC9hsDQVACZ2x_OE2M1gQQubS0oZg&index=5
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COMO FAZER FLASH CARDS?? 

VOCÊS SABEM O QUE SÃO FLASH CARDS? SÃO 

PEQUENAS FICHAS FEITAS EM PAPEL QUE SÃO UMA 

EXCELENTE FERRAMENTA PARA O APRENDIZADO DE 

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS. FUNCIONA ASSIM: 

1) você pega um 

pedaço de papel ou 

cartolina de tamanho 

pequeno e coloca 

uma pequena lista de vocabulário ou 

resumo gramatical em inglês ou espanhol 

de um lado, e a tradução do outro. 

2) Você deve levar as flash cards sempre 

com você, e ler elas várias vezes, até 

memorizar o seu conteúdo.  São uma 

ótima forma de estudo quando você está 

na fila do banco ou esperando a sua 

consulta médica! 

3) A cada nova unidade 

concluída do seu livro 

didático você deverá 

fazer novas flash cards. 

E não descarte as 

antigas! Depois de um 

tempo é sempre bom pegar as velhas flash 

cards para revisar o conteúdo já 

memorizado. 

Há um tutorial muito bacana sobre como 

fazer flash cards aqui!  

Há várias outras formas 

de fazer flash cards, 

como usando 

desenhos, ou sem 

traduzir, colocando 

apenas definições. 

Tudo depende do seu 

nível no idioma estudado e nos seus 

objetivos. Se você estuda mais de uma 

língua estrangeira, pode inclusive fazer 

flash cards com todas elas!  

Lembrando sempre que ao criar as flash 

cards devemos separar os temas em 

grupos semânticos, ou seja, por temas em 

comum. Veja os exemplos abaixo: 

 

Na primeira flash card as palavras estão em 

ordem alfabética, mas são de diferentes 

grupos semânticos. Na segunda temos 

várias palavras relacionadas com o mesmo 

grupo semântico que é transporte.  Nosso 

cérebro memoriza melhor palavras 

agrupadas por temas como na segunda 

flash card. Então tente sempre separar o 

conteúdo das flash cards levando isso em 

consideração! 

Caso queiram vocês também podem usar 

um pequeno caderno para fazer as flash 

cards, o que vocês preferirem! Com as 

flash cards você aprende mais rápido!  

So, let´s do some flashcards? 

 

Kisses, 

Kátia Boroni 

 

VEJA MAIS NO MEU BLOG!  

http://4.bp.blogspot.com/-fsU_xMnnE9Y/VYILpb-aFHI/AAAAAAAAZQI/3AJyGkzvteo/s1600/4.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-SR6s7zMTfnQ/VYILqBK5vWI/AAAAAAAAZQc/8wKr716_Ras/s1600/spanish-alphabet-flashcards.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-m3IodrgswG8/VYKgpnSwe0I/AAAAAAAAZQ8/p0Mn_IP4cbM/s1600/2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-cKKqc7tW3po/VYILpxf4pgI/AAAAAAAAZQY/UU5gS_iHxHE/s1600/5.jpg
http://www.wikihow.com/Review-Using-Flash-Cards
http://katiaboroni.blogspot.com.br/2015/06/flash-cards.html
http://2.bp.blogspot.com/-pNzuLxZUABU/VYKowEcwiqI/AAAAAAAAZRc/XM96Vt5Hq84/s1600/sdfsdf.jpg
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For More flash cards, click here 

http://katiaboroni.blogspot.com.br/
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SIMPLE PAST 

 
O Simple Past é usado para expressar ações 
acabadas em um tempo definido. As ações 
podem ter ocorrido em um passado recente 
ou distante. Ele é geralmente empregado com 
os advérbios de tempo: YESTERDAY, LAST, 
AGO, etc. 
 
Examples: 
He called me yesterday. 
I travelled to Spain in 1999. 
 
Ele também é usado para expressar hábitos 
passados: 
I always walked to school when I was five years 
old. 
He ran fast when he was younger. 
 

Afirmativa Negativa Interrogativa 

Verbo no 
passado 

Uso do auxiliar 
DIDN´T + verbo 

no infinitivo 
sem o to 

Uso do auxiliar 
DID + verbo no 
infinitivo sem o 

to 
 

Sujeito + 
verbo no 
passado + 

complemento 

Sujeito + didn´t 
+ verbo no 

infinitivo sem o 
to + 

complemento. 

Did + sujeito + 
verbo no 

infinitivo sem o 
to + 

complemento? 
 

* O auxiliar DID é usado para todas as 

pessoas. 

REGULAR VERBS 

 
Regra geral: Para se formar o passado dos 
verbos regulares acrescenta-se ED ao verbo: 
 talk – talked                 start-started 

 
Se o verbo terminar com a letra E, acrescenta-
se apenas o D: 
Love – loved   Change- changed  

Se o verbo terminar em y, você deve observar 
qual a letra que o antecede: 

 Se for uma vogal, mantém-se o y e 
apenas acrescenta-se o ED:  

                 Play – played      Destroy – destroyed 
 

 Se for uma consoante, troca-se o Y por 
IED:  carry – carried     study – studied 
   

Verbos terminados em CVC 
(Consoante+vogal+consonate ) 
 
monossílabos (apenas uma sílaba) dobram a 
última consoante antes de receber –ed:  
Stop – stopped     
Rob: robbed   
Drop: dropped 

 
verbos com duas ou mais sílabas apenas 
dobram a última consoante se ela for uma 
sílaba forte. 
 Admit – admitted    
Prefer – preferred   
 Omit-omitted   
 Occur – occurred 

 
* Happen: happened / Open: opened. 
 Nesses verbos a última consoante não dobra porque 
a sílaba forte é a primeira  sílaba e não a última. 
Nesse caso acrescenta-se apenas –ed. 

IRREGULAR VERBS 

Some irregular verbs in the past 

INFINITIVE SIMPLE PAST 

Be Was/were 

Become Became 

Bring Brought 

Buy Bought 

Come Came 

Drink Drank 

Eat Ate 

Fall Fell 

Feel Felt 

Forget Forgot 

Get Got 

Give Gave 

Have Had 

Know Knew 

Leave Left 

Let Let 

Lose Lost 

Make Made 

Pay Paid 

Read Read 

Say Said 

Speak Spoke 

Take Took 

Write wrote 
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EL PRETÉRITO INDEFINIDO  

 
El pretérito indefinido se usa para expresar 
una acción pasada y acabada, que puede ser 
repetida o durativa: 
Yo viví en España más de 10 años. 
El año pasado yo vi muchas veces a tus padres. 
 
También se usa ese tiempo en las biografías 
para enumerar hechos. 
Juan vivió en Sevilla, allí trabajó y se casó. 
 
Se usa con los marcadores temporales: 
Ayer 
La semana pasada 
El año pasado 
En Octubre 
En 1999 
Hace dos años 
 
El año pasado vi a mi antiguo profesor . 
Yo vi una película la semana pasada. 
 

VERBOS REGULARES 

 

 HABLAR 

Yo Hablé 

Tú Hablaste 

Él/ella/usted Habló 
Nosotros/as Hablamos 

Vosotros/as Hablasteis 

Ellos/ellas/ustedes Hablaron 

 

 COMER 

Yo Comí 

Tú Comisteis 
Él/ella/usted Comió 

Nosotros/as Comimos 

Vosotros/as Comisteis 

Ellos/ellas/ustedes Comieron 

 

 VIVIR 

Yo Viví 

Tú Viviste 

Él/ella/usted Vivió 
Nosotros/as Vivimos  

Vosotros/as Vivisteis  

Ellos/ellas/ustedes Vivieron  

VERBOS IRREGULARES 

Algunos ejemplos de verbos irregulares en el 

Pretérito Indefinido de Indicativo 

 

 DECIR 
Yo Dije 

Tú Dijiste 

Él/ella/usted Dijo 

Nosotros/as Dijimos 

Vosotros/as Dijisteis 

Ellos/ellas/ustedes Dijeron 

 

 ESTAR 

Yo Estuve 

Tú Estuviste 

Él/ella/usted Estuvo 

Nosotros/as Estuvimos 

Vosotros/as Estuvisteis 

Ellos/ellas/ustedes Estuvieron 
 
 

 HACER 

Yo Hice 

Tú Hiciste 

Él/ella/usted Hizo 
Nosotros/as Hicimos 

Vosotros/as Hicisteis 

Ellos/ellas/ustedes Hicieron 
 

 

 IR / SER 

Yo Fui 

Tú Fuiste 

Él/ella/usted Fue 
Nosotros/as Fuimos 

Vosotros/as Fuisteis 

Ellos/ellas/ustedes Fueron 
 

 TENER 

Yo Tuve 

Tú Tuviste 
Él/ella/usted Tuvo 

Nosotros/as Tuvimos 

Vosotros/as Tuvisteis 

Ellos/ellas/ustedes Tuvieron 
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PRETÉRITO PERFEITO SIMPLES 

O pretérito perfeito simples é o tempo utilizado 

para descrever ações passadas e concluídas, 

independente do tempo que duraram ou 

levaram para terminar. 

Veja os exemplos: 

Paulo vendeu seu apartamento e comprou uma 

casa para sua família. 

Não fui ao cinema porque tive que trabalhar. 

Ontem dormi pouco, fui para cama depois da 

meia noite. 

VERBOS REGULARES 

 

 FALAR 

Eu Falei 

Você Falou 
Ele/ela Falou 

A gente Falou 

Nós Falamos 

Vocês Falaram 

Eles/elas Falaram 

 

 COMER 

Eu Comi 

Você Comeu 
Ele/ela Comeu 

A gente Comeu 

Nós Comemos 

Vocês Comeram 

Eles/elas Comeram 

 

 VIVER 

Eu Viví 

Você Viveu 

Ele/ela Viveu 
A gente Viveu 

Nós Vivemos 

Vocês Viveram 

Eles/elas Viveram 

 

 

ALGUNS VERBOS IRREGULARES 

 

 IR 

Eu Fui 

Você Foi 
Ele/ela Foi 

A gente Foi 

Nós Fomos 

Vocês Foram 

Eles/elas Foram 

 

 TER 

Eu Tive 

Você Teve 

Ele/ela Teve 

A gente Teve 

Nós Tivemos 

Vocês Tiveram 

Eles/elas Tiveram 

 

 VIR 

Eu Vim 
Você Veio 

Ele/ela Veio 

A gente Veio 

Nós Viemos 

Vocês Vieram 
Eles/elas Vieram 

 

 ESTAR 

Eu Estive 

Você Esteve 

Ele/ela Esteve 
A gente Esteve  

Nós Estivemos 

Vocês Estiveram  

Eles/elas Estiveram 
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Como dizer corujas 

em três idiomas 

How to say Owls in 

three languages 

Como decir 

lechuzas en tres 

idiomas 

©Kátia Boroni 
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https://www.theguardian.com/crosswords/quick/14946 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PUZZLES – PASSATEMPOS - PASATIEMPOS 
 

https://www.theguardian.com/crosswords/quick/14946 

https://www.epasatiempos.es/sopas-de-letras-con-imagenes.php?sl=112 

https://www.theguardian.com/crosswords/quick/14946
https://www.epasatiempos.es/sopas-de-letras-con-imagenes.php?sl=112
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