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 ING (Ch 9,page 160) 

•  AR  amar – amando, falar – 
falando, cantar – cantando 

•  ER  comer – comendo, 
beber – bebendo, viver - 
vivendo 

•  IR  abrir – abrindo, partir – 
partindo, dormir - 
dormindo 

•  pôr (to put) – pondo 

•  loving, speaking, singing 

•  eating, drinking, living 

•  opening, leaving, sleeping 

•  putting 



 Present Progressive (Ch 9, page 160) 

•  ESTAR + Verb-ndo 

•  Eu estou falando, você/ele/
ela está falando, nós estamos 
falando, vocês/eles/elas 
estão falando 

•  Eu estou comendo, você/ele/
ela está comendo, nós 
estamos comendo, vocês/
eles/elas estão comendo 

•  Eu estou abrindo, você/ele/
ela está abrindo, nós estamos 
abrindo, vocês/eles/elas 
estão abrindo 

•  ESTAR + VERB-ing 

•  I am speaking, you are 
speaking, etc. 

•  I am eating, you are eating, 
etc. 

•  I am opening, you are 
opening, etc. 

 



 Conditional (Would) (Ch 10, page 179) 

•  Infinitive + ia, ia, íamos, iam 

•  Eu amaria, você/ele/ela 
amaria, nós amaríamos, 
vocês/eles/elas amariam 

•  Almost all verbs: eg., falaria, 
comeria, abriria, estaria, 
daria, saberia, etc. 

•  Three exceptions: trazer – 
traria, fazer – faria, dizer – 
diria 

•  Super common: gostaria, 
poderia 

•  Infinitive + ia 

•  I would love, you would love, 
etc. 

•  Almost all verbs: would 
speak, would eat, would 
open, would be, would give, 
would know, etc. 

•  Exceptions: would bring, 
would do, would say 

•  Would like, would be able to 



 Past Tense (Ch 12, page 209) 

•  AR  Eu falei, você/ele/ela 
falou, nós falamos, vocês/
eles/elas falaram 

•  ER  Eu comi, você/ele/ela 
comeu, nós comemos, 
vocês/eles/elas comeram 

•  IR  Eu dormi, você/ele/ela 
dormiu, nós dormimos, 
vocês/eles/elas dormiram 

•  AR I spoke, you spoke, we 
spoke, they spoke, etc. 

•  ER  I ate, you ate, we ate, 
they ate, etc. 

•  IR  I slept,  you slept, we 
slept, etc. 



 Past Tense – Some 
irregulars (Ch 12, page 209) 

•  Ir (to go) Eu fui, você/ele/ela 
foi, nós fomos, vocês/eles/
elas foram 

•  Ser (to be) Eu fui, você/ele/
ela foi, nós fomos, vocês/
eles/elas foram 

•  Estar (to be) Eu estive, você/
ele/ela esteve, nós estivemos, 
vocês/eles/elas estiveram 

•  Ter (to have) Eu tive, você/
ele/ela teve, nós tivemos, 
vocês/eles/elas tiveram 

•  Ontem eu fui para a escola. 
(Yesterday I went to school.) 

•  Ontem foi importante saber.
(Yesterday it was important 
to know.) 

•  Ontem eu estive com Carlos. 
(Yesterday I was with 
Carlos.) 

•  Ontem eu tive tres 
entrevistas. (Yesterday I had 
three interviews.) 



 More Past Tense (Ch 13, page 225) 

•  AR  Eu reservei, você/ele/
ela reservou, nós 
reservamos, vocês/eles/elas 
reservaram 

•  ER  Eu recebi, você/ele/ela 
recebeu, nós recebemos, 
vocês/eles/elas receberam 

•  IR  Eu permiti, você/ele/
ela permitiu, nós 
permitimos, vocês/eles/elas 
permitiram 

•  AR I reserved, you 
reserved, we reserved, they 
reserved, etc. 

•  ER  I received, you 
received, we received, they 
received, etc. 

•  IR  I permitted,  you 
permitted, we permitted, 
etc. 



 Past Tense Verbs with “c” 
and “ç” (Ch 13, page 226) 

•  Começar (to begin) Eu comecei, 
você/ele/ela começou, nós 
começamos, vocês/eles/elas 
começaram 

•  Dançar (to dance) Eu dancei, 
você/ele/ela dançou, nós 
dançamos, vocês/eles/elas 
dançaram 

•  Ficar (to stay) Eu fiquei, você/
ele/ela ficou, nós ficamos, 
vocês/eles/elas ficaram 

•  Tocar (to play) Eu toquei, você/
ele/ela tocou, nós tocamos, 
vocês/eles/elas tocaram 

•  Ontem eu comecei mais tarde. 
(Yesterday I started later.) 

 

•  Ontem eu dancei com Marta.
(Yesterday I danced with 
Martha.) 

•  Ontem eu fiquei em casa todo o 
dia. (Yesterday I stayed at  home 
all day.) 

 

•  Ontem eu toquei o violão. 
(Yesterday I played the guitar.) 



 Past Tense Verbs with 
“g” (Ch 13, page 227) 

•  Chegar (to arrive) Eu 
cheguei, você/ele/ela 
chegou, nós chegamos, 
vocês/eles/elas chegaram 

•  Jogar (to play) Eu joguei, 
você/ele/ela jogou, nós 
jogamos, vocês/eles/elas 
jogaram 

•  Carregar (to carry) Eu 
carreguei, você/ele/ela 
carregou, nós carregamos, 
vocês/eles/elas carregaram 

•  Ontem eu cheguei lá pelas 
cinco horas. (Yesterday I 
arrived around 5:00.) 

•  Ontem eu joguei futebol 
com Andrés.(Yesterday I 
played soccer with Andres.) 

 

•  Ontem eu carreguei a cesta 
de frutas. (Yesterday I 
carried the fruit basket.) 

 



 Past Tense - Irregulars (Ch 13, page 

228 - 230) 

•  Trazer (to bring) Eu trouxe, 
você/ele/ela trouxe, nós 
trouxemos, vocês/eles/elas 
trouxeram 

•  Fazer (to do) Eu fiz, você/ele/
ela fez, nós fizemos, vocês/eles/
elas fizeram 

•  Dizer (to say) Eu disse, você/
ele/ela disse, nós dissemos, 
vocês/eles/elas disseram 

•  Querer (to want) Eu quis, você/
ele/ela quis, nós quisemos, 
vocês/eles/elas quiseram 

•  Ontem eu trouxe uma salada de 
frutas. (Yesterday I brought a 
fruit salad.) 

•  Ontem eu fiz o trabalho com a 
Maria.(Yesterday I did the work 
with Maria.) 

•  Ontem eu disse a verdade para a 
Susana. (Yesterday I told Susana 
the truth.) 

•  Ontem eu quis falar com 
Marcos, mas já não quero mais. 
(Yesterday I wanted to talk to 
Marcos, but I don’t any more.) 

 



 Past Tense - Irregulars (Ch 13, page 

228 - 230) 

•  Saber (to know) Eu soube, 
você/ele/ela soube, nós 
soubemos, vocês/eles/elas 
souberam 

•  Poder (to be able to) Eu 
pude, você/ele/ela pôde, 
nós pudemos, vocês/eles/
elas puderam 

•  Pôr (to put) Eu pus, você/
ele/ela pôs, nós pusemos, 
vocês/eles/elas puseram 

•  Ontem eu soube que 
Marcos é rico. (Yesterday I 
found out that Marcos is 
rich.) 

•  Ontem eu não pude falar 
com Maria. (Yesterday I 
wasn’t able to talk to 
Maria.) 

•  Ontem eu pus muita sal na 
carne. (Yesterday I put a lot 
of  salt in the meat.) 

 



 Past Tense - Irregulars (Ch 13, page 

228 - 230) 

•  Vir (to come) Eu vim, você/
ele/ela veio, nós viemos, 
vocês/eles/elas vieram 

•  Ver (to see) Eu vi, você/ele/
ela viu, nós vimos, vocês/
eles/elas viram 

•  Dar (to give) Eu dei, você/
ele/ela deu, nós demos, 
vocês/eles/elas deram 

•  Ontem eu vim lá pelas 
cinco horas. (Yesterday I 
came around 5:00.) 

•  Ontem eu vi o programa da 
Maria.(Yesterday I saw 
Maria’s program.) 

•  Ontem eu dei o dinheiro 
para a Susana.. (Yesterday I 
gave the money to Susana.) 
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