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EM INGLÊS

Fale Inglês Avançado, Mesmo Se Estiver
Começando O Nivel Intermedário!!
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MELHORE SUA HABILIDADE
DE CONVERSAÇÃO
Nossa metodologia é voltada para a conversação, 80% da aula o aluno fala e
ouve o inglês. A gramática é intuitiva, o professor durante as aulas e as
atividades propostas leva o aluno a “pensar” em inglês.
Esta metodologia foi baseada no estudo e na observação de pessoas que
estudam ou já aprenderam vários idiomas.
E como elas conseguem rapidamente falar, compreender e apreender um novo
idioma de forma intuitiva e comparativa, sem ficar estudando somente a
gramática.
Uma criança primeiro, escuta e depois fala e por último aprende a gramática,
como já somos adultos, precisamos fazer tudo ao mesmo tempo, mas não
significa que para aprender inglês você deva ficar exclusivamente estudando
gramática, e é isto que a nossa metodologia propõe.
Nosso material trabalha com textos (de acordo com cada nível), onde o aluno
primeiro ouve o texto, e depois irá lê-lo, compreender e adquirir vocabulário e
praticar a conversação através da interpretação de texto. O estudo da
gramática é através da compreensão textual e atividades online que devem ser
realizadas semanalmente.
Nossas atividades podem ser realizadas a qualquer momento online no
conforto de sua casa e os progressos do aluno ficam registrados para que
professor e aluno possam acompanhar a evolução.
Como qualquer outro curso, o aluno é responsável pelos seus estudos,
dependendo exclusivamente dele a sua evolução no idioma.
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DIREITOS

AUTORAIS

Este guia está protegido por leis de direitos autorais. Todos os direitos
sobre o guia são reservados.
Você não tem permissão para vender este guia nem para copiar/reproduzir o
conteúdo do guia quaisquer veículos de distribuição e mídia.
Qualquer tipo de violação dos direitos autorais estará sujeita a ações legais
Esse E-book é gratuito, acompanhado de uma das aulas da escola sobre Phrasal
Verbs; O livro completo contém 12 Volumes e é utilizado nas aulas de
conversação com o professor.
Alunos que fazem aulas com a Escola Royal já sentem a diferença no seu
desenvolvimento na conversação com upgrade de vocábulos, mesmo se o aluno
estiver iniciando o nível intermediário.

O QUE SÃO

PHRASAL VERBS?
Phrasal verbs é uma categoria de verbos usados com
preposição + verbo/advérbios um novo verbo com
sentidos novos, podem ser usados separados ou
juntos, cada um tem um formato estrutural.
É importante frisar que phrasal verbs não tem
tradução o literal no português.
Não faça traduções online, nenhum dos phrasal verbs
não faz sentido no literal.
O aluno necessita de usar os recursos necessários de
conversação com a Royal e melhore seu processo
cognitivo.
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Volume-1
Phrasal Verbs Set One Definitions
Listen to the accompanying MP3 and read these
meanings and sentences.
This will train your brain to master these phrasal verbs.
UNDERSTANDING THE DEFINITIONS

Bring sth up = to start discussing a subject ( Always
Something Negative)
Call sth off = to cancel something
Give sth away = to give something for free
Fill sb in = to tell someone the details about something
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Phrasal Verbs - Examples
There are many things I want Bring up in our next
conversation about those issues.
The trip was Called off because the weather wasn't good.
I am Giving my old clothes away for Charity
The news programs on television Fill me in about my city
TAKS: MAKE SOME SENTENCES ON THIS SPACE WITH
THOSE PHRASAL VERBS AND PUT THOSE ON PLACES
YOU CAN READ EVERYDAY!

Make some sentences following the sequences of Modal Verbs
Bring up .
Present Simple:
I drink beer remebering about fights with friends. I start bringing this up when they are in the bar
with me.
Present Continuous
Past Simple

Call off
Present Simple
Present Continuous
Past Simple

Giving away for
Present Simple
Present Continuous
Past Simple

Fill in
Present Simple
Present Continuous
Past Simple

Exercicies With Conditional with Phrasal verbs
Write 3 examples of each phrasal verb using conditional sentences
Bring up .
EXAMPLE: We gonna fight If she bring this conversation up.

Call off

Give away for

Fill in

WRITE A HISTORY USING PHASAL VERBS

