
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!

Começando com PEDIR INFORMAÇÕES:

PEDINDO INFORMAÇÕES

Pra isso, sempre vamos começar com

Entschuldigung         Entschuldigen Sie! 
Com licença!                 Com licença!

Ich habe mich verlaufen.         Ich habe mich verirrt.
Eu me perdi                                        Eu errei o caminho.

Ich muss zu (local), können Sie mir helfen?
Eu preciso ir para __________, você poderia me ajudar?

Ich suche  ____________, können Sie mir helfen?
Eu estou tentando encontrar _________, você pode me ajudar?

Ich muss zum Park (gehen)            Ich möchte zum Park gehen.
Eu preciso ir para o parque            Eu gostaria de ir para o parque.

Ich suche die nächste Bushaltestelle.
Eu estou tentando encontrar a parada de ônibus mais próxima

Ich muss eine Apotheke finden.
Eu preciso encontrar uma farmácia



 Detalhe importante:

nächst-      in der Nähe
Próximo    Perto

Wo kann ich eine Wechselstube in der Nähe finden?
Onde posso achar uma casa de câmbio aqui perto?

Wo kann ich … finden?
Onde eu posso encontrar

Gibt es ein Supermarkt in der Nähe?
Tem algum supermercado aqui perto?

Wie komme ich zum/zur  ________?
Como eu chego em _______?

Pontos turísticos para você conhecer:

zum Reichstag



an der Berliner Mauer

�

an der Berliner Mauer



an der Berliner Mauer

an der Berliner Mauer



Ist das weit von hier?    

Agradecimentos

Danke!
Vielen Dank!
Danke schön!

Schönen Tag noch!

É longe daqui?

Gehen Sie                    Biegen Sie
Vá                                       Dobre

Biegen Sie links um die Ecke
Vire à esquerda na esquina

Gehen Sie rechts um die Ecke
Vire à direita na esquina

Gehen Sie bis zur Bank.           Gehen Sie bis zur Ampel und dann rechts.
Vá para o banco                              Vá até o semáforo e vire à direita.

Gehen Sie geradeaus bis zur Kreuzung
Siga reto até o cruzamento

Es liegt der Apotheke gegenüber
É na frente da farmácia (do outro lado da rua)

Gehen Sie über die Straße
Atravesse a rua 

Gehen Sie rechts / links                              Biegen Sie rechts / links
Vá para a direita / esquerda                  Dobre à direita / esquerda

 RESPOSTAS:



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

Der Bahnhof liegt neben der Bank.
A estação de trem é ao lado do banco

Nehmen Sie die U-Bahn Richtung ____________.        exemplo: Alexanderplatz
Pegue o metrô em direção ____________.

https://www.instagram.com/sejapoliglota/
https://www.youtube.com/channel/UCVqK2hLK5nO6d-ZCBoTT6Eg?sub_confirmation=1

