
episodio 1

do check in
à imigração



No SOS viagem vamos aprender TUDO o que você precisa desde o check-in até a
imigração na Alemanha!

Esse é o material de apoio do episódio 1! São 3 episódios no total, em que eu vou te
ensinar como se comunicar nas mais diversas situações em uma viagem para a
Alemanha, mesmo que você esteja começando a aprender alemão do ABSOLUTO
ZERO.

Este é um resumo do que vimos na aula. Bons estudos!

Vocabulário importante utilizado no vídeo:

Am Flughafen: no aeroporto
die Reise: a viagem

Abflug

Ankun�

Flugnummer

verspätet 

pünktlich

planmäßig

(embarque)

(desembarque)

(número do voo)

(atrasado)

(pontual)

(conforme planejado)

annuliert (cancelado)

Boarding - usado em inglês

CHECK IN

Em aeroportos maiores, na Alemanha, os painéis alternam informações em
alemão e em inglês



VIAJANTE

Hallo, guten Morgen.
Olá, bom dia.

VIAJANTE

Ja, hier.
Sim, aqui está

VIAJANTE

Ja, klar.
Sim, claro

ATENDENTE

Guten Morgen. Das Ticket und den Pass bitte. das Ticket/Flugticket = passagem
der Pass = passaporteBom dia. A passagem e o passaporte, por favor.

ATENDENTE

Herr Flach, was ziehen Sie vor? Fenster oder Gangplatz?
Sr. Flach, qual você prefere? Assento na janela ou corredor?

Diálogo resumido entre o ATENDENTE e o VIAJANTE:



ATENDENTE

Das Einsteigen beginnt um 10 (zehn) Uhr. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise!
O embarque começa às 10 horas. Tenha uma boa viagem

ATENDENTE

Ok. Fertig. Hier ist Ihre Bordkarte. Gate Nummer 7 (sieben).
Ok, pronto. Aqui está seu cartão de embarque. Portão número 7. 

ATENDENTE

Danke!

Entschuldigung. Ich habe mich verlaufen, können Sie mir helfen?

Depois de falar com o atendente, vamos até o GATE (Portão de Embarque).
No meio do caminho podemos pedir ajuda para alguém da seguinte forma:

Obrigado!

Com licença. Eu estou perdido, você pode me ajudar?

der Flugzeug
o avião

Der Flugzeug hebt ab abheben - decolar
O avião decola

Flugzeug

das Gepäck (bagagem)

der Ko�er (mala)

der Handko�er (mala de mão)



Ich würde gern  haben, bitte.

Eu gostaria de

Água           Suco     Suco de laranja     Cerveja

Ich möchte

Wasser    Sa�        Orangensa�           Bier

 ,bitte.
 ,por favor

Der Flugzeug landet

No avião você vai falar pouco. Basicamente, você vai precisar pedir comida, bebida
e responder a Flugbegleiterin (comissária de bordo)

O avião pousa

die Stewardess/ Flugbegleiterin
Comissária de bordo

Entschuldigen Sie/Entschuldigung
Com licença



Você pode repetir, por favor?
Können Sie bitte wiederholen?

A primeira pergunta que vão te fazer é:

Sua resposta será, provavelmente, uma das seguintes:

Qual o propósito da sua visita?
Was ist das Ziel Ihres Besuches?

Estou aqui de fériasIch habe gerade Ferien.
É uma viagem de trabalho.Das ist eine Dienstreise.

Outra pergunta muito comum é sobre a sua ocupação no Brasil:

O que você faz no Brasil?Was machen Sie in Brasilien?
Qual é a sua ocupação?Was ist Ihre Beschä�igung?

E a sua resposta:

Ich bin Arzt Ich bin Lehrer Ich bin Anwalt
Eu sou médico         Eu sou professor         Eu sou advogado

Depois, você vai informar onde você vai ficar:

Wo haben Sie hier Unterkun�?
Onde você vai ficar?

Após desembarcar, você vai direto para a imigração, e antes de qualquer coisa,
saiba que se você não entender algo, você pode dizer:

Immigration



Resposta:

Resposta:

In einem Hotel.
In dieser Adresse

E quanto tempo você vai ficar aqui?

Quanto tempo você vai ficar aqui?Wie lange bleiben Sie hier?

NÃO ESQUEÇA DE ASSISTIR ÀS PRÓXIMAS AULAS E ME ACOMPANHAR 
NAS REDES SOCIAIS! 

 Instagram

Você ainda não chegou ao seu destino, ainda temos muito a aprender! Então não deixe de
assistir às próximas aulas para conseguir se comunicar em qualquer situação durante
a sua viagem! 

clique aqui

 YouTube

clique aqui

Em um hotel
Nesse endereço

5 dias, 10 dias, 2 semanas, um mês
5 Tage, 10 Tage, 2 Woche, eine Monat

https://www.instagram.com/sejapoliglota/
https://www.youtube.com/channel/UCVqK2hLK5nO6d-ZCBoTT6Eg

