MY LANGUAGE MANIFESTO – BY CHARLLES NUNES
Today is the best day to learn English.

Hoje é o melhor dia pra aprender inglês.

Now is a great moment to start.

Agora é um ótimo momento pra começar.

If I want to be fluent,

Se eu quiser ser fluente,

I need to have a plan.

Eu preciso ter um plano.

I can learn English this year.

Eu posso aprender inglês esse ano.

I will take small steps.

Eu vou dar pequenos passos.

I will learn new words every day.

Eu vou aprender palavras novas todo dia.

Anyone can learn.

Qualquer pessoa pode aprender.

I am not too old.

Eu não sou velho demais.

I am not too young.

Eu não sou novo demais.

I have time and money.

Eu tenho tempo e dinheiro.

I have many friends.

Eu tenho muitos amigos.

I can ask a friend to help me.

Eu posso pedir ajuda a um amigo.

I can use Google translate.

Eu posso usar o Google tradutor.

I will speak simple words and phrases.

Eu vou falar palavras e frases simples.

I will have fun in the process.

Eu vou me divertir no processo.

I will discover the best way to study.

Eu vou descobrir o melhor jeito de estudar.

I will learn new expressions every day.

Eu vou aprender expressões novas todo dia.

I don’t need to memorize everything.

Eu não preciso memorizar tudo.

I am not in a hurry.

Eu não estou com pressa.

I can study anywhere.

Eu posso estudar em qualquer lugar.

I have many reasons to learn a language.

Eu tenho muitas razões pra aprender um idioma.

I have good ideas and good friends.

Eu tenho boas ideias e bons amigos.

Now, learning English is my goal.

Agora, aprender inglês é minha meta.
www.aprenda-ingles-agora.com
Nós simplificamos pra você.

