
episodio 3

nos pontos
turísticos



Nesta terceira aula, aprendemos como pedir informações e como entender as direções
que recebemos para chegar aos pontos turísticos.

Na última aula a gente acabou de chegar no Hotel e agora a gente quer passear e conhecer
os pontos turísticos. Para isso, é muito importante saber pedir informações, a gente vai ver
várias formas e depois vamos ver todas as respostas que você pode receber.

Esse é o material de apoio do episódio 3! Se você ainda não assistiu as outras aulas, não
deixe de conferir no meu YouTube, Seja Poliglota! 

Este é um resumo do que vimos na aula 3. Bons estudos!

Detalhe importante:

PEDINDO INFORMAÇÕES

pertonear -
mais pertonearest -

Excuse me, sorry to bother you
Com licença, desculpe incomodar

I’m lost
Eu estou perdido

I need to __________, could you help me?
Eu preciso __________, você poderia me ajudar?

I’m trying to find ____________, can you help me?
Eu estou tentando encontrar _________, você pode me ajudar?

I need to find a drugstore
Eu preciso encontrar uma farmácia

I’m trying to find the nearest bus stop
Eu estou tentando encontrar a parada de ônibus mais próxima

I’m tryna find Pronúncia: /am trana faind/
Eu estou tentando encontrar

I need to go to Central Park                            I need to get to Central Park
Eu preciso ir para o Central Park              Eu preciso chegar ao Central Park



Próximo    Próximo    Mais próximo        Mais próximo
Near             Close             Nearest                     Closest

Detalhe importante:

Estou procurando uma casa de câmbio aqui perto
I’m looking for an exchange o�ce near here

Vire à esquerda na próxima esquina                 Vire à direita quando você ver um restaurante 
Turn le� on the next corner                                           Turn right when you see a restaurant

Vire à esquerda                         Vire à direita
Make a le� / Take a le�        Take a right / Make a right

Vá    Caminhe    Vá para
Go    Walk              Head to

Vá para o banco
Head to the bank

Onde eu posso encontrar?
Where can I find it?

Qual é a forma mais fácil para _______?
What is the easiest way to ________?

Como eu posso chegar em __________?
How can I get to __________?                                                the Statue of Liberty

É longe daqui?                      É a 2 milhas daqui
Is it far from here?            It’s 2 miles from here        1 mile = 1.6 km

Thanks
Thank you so much
Thanks a lot
Thank you very much
Have a nice day

Agradecimentos:

nearby = aqui perto

Park Avenue, Times Square

 fácilEasy -
 mais fácilEasiest -

 RESPOSTAS:



Siga reto                          Segue reto
Go/Walk straight    Go straight ahead

Siga na rua            Siga na rua
Go down the street        Go up the street

É do outro lado da rua            Atravesse a rua e vire à esquerda
It’s across the street               Cross the street and turn le�

Aperte o botão de curtir        Se inscreva no canal                     Ativa o sininho
Hit the like button                          Subscribe to the channel          Hit the bell

Atravesse o parque             Atravesse a ponte              Passe por baixo da ponte

Cross, go through, go over

Go through the park              Go over the bridge            Go under the bridge

Para baixo        Para cima
Down                    Up

Desça as escadas      Suba as escadas
Go downstairs              Go upstairs

Está seguindo a rua        Está do outro lado da rua
It’s along the street         It’s across the street

A estação de trem é ao lado do banco
The subway station is next to the bank

A estação de trem é na frente do banco
The subway station is in front of the bank

Continue até você ver uma grande tela
Keep going until you see a big screen

Segue a rua até acabar, depois vire à direita
Follow the street until it ends, then take a right

Passe o shopping para chegar no hospital      É depois do shopping
Go past the mall to get to the hospital                  It’s past the mall



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?sub_confirmation=1

