
episodio 1

do check in
à imigração



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

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 os Estados Unidos,
mesmo que você esteja começando a aprender inglês do ABSOLUTO ZERO. 

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

Trip: viagem
Travel: viajar 

Preste atenção nos exemplos!

I loved my last trip to the US                                          ERRADO: I loved my travel

I love to travel

Vocabulário importante utilizado no vídeo:

Arrivals         
Departures        
Flight number        
Delayed        
On time        
Canceled        
Now boarding        

Chegadas
Partidas        
Numero de voo
Atrasado       
No horario        
Cancelado 
Embarque imediato    

CHECK IN

TRIP vs TRAVEL

Eu amei a minha última viagem para os EUA

Eu amo viajar



Diálogo resumido entre o ATENDENTE e o VIAJANTE:

VIAJANTE

Hello, good morning.

ATENDENTE

Good morning, sir. May I see your ticket and passport, please?

O atendente também pode perguntar:

Can I see your ticket and passport, please?
Posso ver sua passagem e passaporte por favor?

Aqui estão!

Bom dia, senhor. Posso ver a sua passagem e o passaporte, por favor?

ATENDENTE

Mr. Flach, which do you prefer? Window or aisle seat?
Sr. Flach, qual você prefere? Assento na janela ou corredor?

VIAJANTE

Yeah, here you are.
Sim, aqui está

Uma outra opção para falar a mesma coisa é:
Here they are!

Olá bom dia.



Se você tem preferência por corredor ou janela e o atendente não falou nada,
você pode dizer:

Can I get an aisle seat?

Can I get a window seat?

Posso sentar no corredor?

Posso sentar na janela?

Outra forma de perguntar a mesma coisa é:
Do you need to check-in your baggage?
Você precisa despachar a sua bagagem?

Ou ainda, se você acabou de chegar no aeroporto e não sabe para onde ir, você pode
abordar uma pessoa assim:
Excuse me, where can I check-in my luggage?
Com licença, onde eu posso despachar a minha bagagem?

 Outros vocabulários importantes além de luggage e baggage são:

Suitcase    
Backpack    
Carry-on    

Mala
Mochila
Mala de mão

ATENDENTE

Ok. Mr Flach. Now, can you put your baggage on the scale?
Ok, Sr. Flach. Agora, você pode colocar a sua bagagem na balança?

ATENDENTE

Ok. You’re all set. Here you have your boarding pass. Your gate is number 7, you can
go up the escalator to get there.
Ok. Você está pronto. Aqui está o seu cartão de embarque. Seu portão é o número 7,
você pode subir a escada rolante para chegar lá. 

VIAJANTE

Window, please
Janela, por favor

VIAJANTE

Yeah, sure.
Sim, claro.



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:

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

Antes de decolar vão solicitar que você coloque o cinto:

Quando estiver tudo pronto, o avião decola:

ATENÇÃO: Para falar de horários, AM é antes do meio dia e PM depois do meio dia. Assim,
10am é 10 da manhã, e 10pm é 22h da noite.

ATENDENTE

Boarding starts at 10am. Don’t forget. Have a great flight.
O embarque começa às 10. Tenha um bom vôo.

VIAJANTE

Window, please.
Janela, por favor

VIAJANTE

Thank you. Have a good one.
Obrigado. Tenha um bom dia.

Por favor, afivelem os cintos

Com licença. Eu estou perdido, você pode me ajudar?
Excuse me. I’m lost, can you help me?

Please, fasten your seat belt

O avião decola
The airplane takes o�

Airplane



E quando você chegar, o avião pousa:

O avião pousa
The airplane lands

Com licença, senhora
Excuse me, ma’am

Com licença, senhor
Excuse me, sir

Durante todo o trajeto, sempre que você precisar pedir ajuda, use as seguintes
frases, para homens ou mulheres

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

Nos EUA vão te pedir um VISA (Visto), e logo em seguida vão perguntar:

Posso ter por favor?
Can I have

Posso beber uma coca, por favor?
Can I have a Coke, please?

Posso beber um suco de laranja, por favor?
Can I have an orange juice, please?

Pode repetir, por favor?
Can you repeat, please?

Qual o propósito da sua visita?

Ou ainda, de outra maneira:

What’s the purpose of your visit?

Por que você está visitando os EUA?
Why are you visiting the US? US = United States

,please?

Em seguida, você pede o que deseja:

Immigration



Sua resposta será, provavelmente, uma das seguintes:

Estou aqui de fériasI’m here on vacation
Estou aqui a trabalhoI’m here on business

Quanto tempo você vai ficar aqui?How long are you going to stay here?
Quanto tempo você vai ficar?How long will you be staying here?

O que você faz no Brasil?What do you do in Brazil?

Qual é a sua ocupação no Brasil?What is your occupation in Brazil?

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

Depois, você vai informar onde você vai ficar:

Mais importante ainda é quanto tempo você vai ficar:

5 days, 10 days, 2 weeks, a month

Resposta:

(doutor)
(professor)

(advogado)
(ator)

(astronauta)

I’m a doctor
I’m a teacher
I’m a lawyer
I’m a actor
I’m a astronaut

Onde você vai ficar?
Where will you be staying?

At Continental hotel. 
At this address
At an Airbnb

Sua resposta será: I’m a _________ ou I’m an

ou



E, por último, podem pedir sua passagem de volta:

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

Can I see your ticket back to Brazil?
Posso ver sua passagem de volta para o Brasil?

Sim, claro. Aqui está.

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! 

Yeah, sure. Here you are.

Resposta:

 Instagram

clique aqui

 YouTube

clique aqui

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

