
Song: Hello, Goodbye



You say yes, I say no
Você diz sim, eu digo não

You say stop and I say go, go, go… oh no
Você diz “pare”, e eu digo vá, vá, vá… ah não

You say “Goodbye” and I say “Hello”. 

Você diz “adeus”, e eu digo “olá”

Hello, hello

I don’t know why you say “Goodbye”, I say “Hello”

Olá, olá

Eu não sei por que você diz “adeus”, eu digo “olá”

I say high, you say low
Eu digo “alto”, você diz “baixo”

You say “why” and I say “I don't know”, oh no
Você diz “por quê?”, eu digo “eu não sei”, ah não



You say = Você diz

I say = eu digo

We say = nós dizemos

They say = eles dizem

IMPORTANTE:

You = você / vocês

You say = você diz / vocês dizem.

Eu digo “bom dia” = I say “good morning”

Você diz “oi” = You say “hi”

Vocês dizem “oi” = You say “hi” 

Nós dizemos “por favor” = We say “please”

Eles dizem “bem-vindos” = They say “welcome”

Para “ele” e “ela” o verbo muda para “says” - note que a pronúncia é [sés]

Ele diz “obrigado” = He says “thank you”

Ela diz coisas boas sobre você= She says good things about you

Em Inglês, temos também o “it”, para falarmos de “não pessoas”. 
Falando de um computador:

Ele (computador) diz para reiniciar = It says to restart. 



I don’t know why… = Eu não sei por que…Oh, no = Ah, não

Oh, really? = Ah, é (mesmo)?

Oh, I see... = Ah, entendi…
I don’t know = Eu não sei

- Why are you here? 
Por que você está aqui?

- Because I have classes here.
Porque eu tenho aulas aqui.

- Why is she sad?

- Because her father is sick.
Por que ela está triste?

Porque o pai dela está doente.

don’t = do not

They don’t live here = Eles não moram aqui

You don’t work every day = Você não trabalha todos os dias

We don’t go out much = Nós não saímos muito.

doesn’t = does not

He doesn’t like math = Ele não gosta de matemática

She doesn’t speak French = Ela não fala Francês

It doesn’t work very well = Ele não funciona muito bem



You say yes, I say no

You say stop and I say go, go, go… oh no

You say “Goodbye” and I say “Hello”. 

Hello, hello

I don’t know why you say “Goodbye”, I say “Hello”

Atenção às consoantes oclusivas,  há 
uma interrupção do som.

Exemplos: 
“p” opa (stop)
“d” adeus (goodbye) 
“t” nota (don’t)

O som do “h” em Inglês, corresponde 
ao de “rr” em Português: 

carroça – hello

Em Inglês, o som de “ll” é igual ao som 
de um “l” somente.

I say high, you say low

You say “why” and I say “I don't know”

Em “wh” (why), o “h” é mudo.

O “w” em Inglês sempre tem som de “u”.
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