


No SOS viagem vamos aprender TUDO o que você precisa desde que você chega nos
EUA, até fazer pedidos em restaurantes e fazer o check-in no seu hotel!

Na última aula, a gente passou pela imigração e agora nós ESTAMOS MORRENDO DE FOME
e antes de ir para o hotel, já vamos em um restaurante matar essa fome. E eu preparei um
diálogo CHEIO de expressões muito importantes que eu tenho certeza que você ainda não
conhecia.

Esse é o material de apoio do episódio 2! 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!

Outras formas de perguntar:

Outras formas de dizer;

PRONÚNCIA:  /itsis uêi/

WAITER

No Restaurante

Olá! Bem-vindo ao the Flach’s. Mesa pra quantos?
Hello! Welcome to the Flach’s. How many in your party?

CUSTOMER

Mesa para dois, por favor
Table for two, please.

WAITER

Me siga, por favor.
Follow me, please.

É por aqui
It’s this way.

How many?
Quantos?

Party of two?
Mesa para dois?

Table for two?
Mesa para dois?



Appetizers / Starters
chicken
pork
beef
steak
seafood
lamb
meat

sides

rice
fries / french fries
beverages
desserts
sauces

Aperitivos
frango
carne suína
carne bovina
bife
frutos do mar
cordeiro
meat

acompanhamento

arroz
fritas
bebidas
sobremesa
molhos

WAITER

Aqui está o cardápio, eu volto em um minuto.
Here’s the menu, I’ll be back in a minute.

WAITER

Para começar, você gostaria de beber alguma coisa?
For starters, would you like something to drink? 

Já volto                      Já volto
I’ll be right back    Be right back

PRONÚNCIA:  /híãrzãmeniu/

PRONÚNCIA:   /dízãrts/

Uma outra opção para falar a mesma coisa é:

O cardápio, por favor?
Can I have the menu, please?

Se o garçom não te oferecer o cardápio, você pode pedir:

Posso te trazer algo para beber?
Can I get you something to drink?

Uma outra opção para falar a mesma coisa é:

Vocabulário importante no cardápio:

Voltando ao diálogo:



CUSTOMER

Eu gostaria de um suco de laranja por favor.
I would like some orange juice, please.

CUSTOMER

Sim, eu estou pronto para pedir. “Posso ter” fritas e carne?
Yeah, I’m ready to order. Can I have some fries and meat?

WAITER

Vocês estão prontos para pedir?
Are you ready to order?

WAITER

Claro. Como você gostaria da sua carne?
Sure. How would you like your meat?

order -  pedir, encomendar, ordem

Vocês precisam de mais tempo para decidir?
Do you need more time to decide?

Quando você estiver pronto para pedir, você fala:

O garçom ainda pode perguntar:

Ainda não

Eu preciso de mais tempo.

Not yet

ou

I need more time

Can I have_____________?
I’d like ____________        
May I have ____________?

Give me ___________     I want ________________

 Se você ainda não está pronto, responda:

 Sempre que você quiser pedir algo, use as seguintes estruturas:

 Quando você usa as seguintes expressões, soa mal educado:



Transportation

CUSTOMER

Bem passada, por favor

(mal passada)

(trem)
(metrô)

(ônibus)
(táxi)

(bem passada)

Well done, please

“Posso ter” a conta, por favor?
Can I have the check, please?

Após comer, queremos chegar no hotel. Podemos fazer isso de várias formas, com um:

Train
Subway
Bus
Cab / taxi

RARE
MEDIUM-RARE
MEDIUM
MEDIUM-WELL
WELL DONE

 Pontos da carne:

 Após comer, você pede a conta:

E não esqueça de dar uma TIP (gorjeta)

E para pedir informações sobre os meios de transporte, você pode usar as seguintes
frases:



Com licença
Excuse me

Um diálogo típico que você vai ter com o CLERK é:

Onde posso encontrar um táxi?
Where can I find a cab?

Onde eu posso comprar uma passagem?
Where can I buy a ticket?

Vocabulário importante:

Eu preciso ir para esse endereço, como eu posso chegar lá?

Recepção        Recepcionista

I need to go to this address, how can I get there?

Reception        Clerk

Hotel

CUSTOMER

Olá, eu gostaria de fazer o check-in
Hello, I’d like to check-in

CUSTOMER

Sim, está no nome Flach        Se soletra F-L-A-C-H
Yes, it’s under Flach                    It’s spelled F-L-A-C-H

CLERK

Você tem uma reserva?
Do you have a reservation?

CLERK

Posso ver sua identidade?
Can I see your ID?

Depois de pegar o seu transporte, você vai chegar no hotel pronto(a) para fazer o
check-in: 



Cartão de crédito           Já está pago

CUSTOMER

Credit Card, please        It’s already paid

Que horas o café da manhã é servido?        O café da manhã está incluso?

CUSTOMER

What time is breakfast served?                         Is breakfast included?

CLERK

Como você gostaria de pagar?
How would you like to pay?

CLERK

Das 6 às 10h
From six to ten.

CLERK

Aqui estão suas chaves
Here are your keys

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

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

