
episodio 3

nos pontos
turísticos



Hoje você vai aprender TUDO sobre direções em español. Como pedir informações,
como entender as direções que você recebe, para poder chegar nos pontos
turísticos e aproveitar a sua viagem

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 informa-
ções, 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!

PEDIR INFORMACIONES

Permiso / Con permiso, perdón, ¿puede ayudarme?
Com licença, perdão, você pode me ajudar?

Estoy perdido
Estou perdido

Necesito ________, ¿puede ayudarme?
Preciso ________, você pode me ajudar? 

Estoy intentando encontrar ________, ¿puede ayudarme?
Estou tentando encontrar _________, você pode me ajudar? 

Necesito ir al Museo Reina Sofía
Preciso ir ao Museu Reina Sofía 

Necesito llegar a la Plaza Mayor 
Preciso chegar à Plaza Mayor

Estoy intentando encontrar la parada de autobús más cerca
Estou tentando encontrar o ponto de ônibus mais próximo



Estoy buscando una casa de cambio cerca de aquí 
Estou procurando uma casa de câmbio perto daqui 

¿Dónde puedo encontrar una casa de cambio cerca de aquí?

Girar / Doblar a la izquierda / a la derecha

Onde posso encontrar uma casa de câmbio perto daqui?

¿Cuál es el camino más fácil para llegar a La Rambla? 
Qual é o caminho mais fácil para chegar a La Rambla? 

Gira / Dobla a la izquierda en la próxima esquina 
Vire à esquerda na próxima esquina 

Gira / Dobla a la derecha en el restaurante 
Vire à direita no restaurante

¿Cómo se llega al Zócalo?
Como chegar ao Zócalo?

Detalhe importante:
Próximo                Cerca             Lejos de aquí
próximo                perto               longe daqui

Agradecimentos:

Gracias

Muchas gracias

¡Qué tenga un buen día!

Obrigada

  Muito Obrigada

   Que tenha um bom dia

¿La Casa Rosada está lejos de aquí? 
A Casa Rosada está longe daqui?

PEDIR INFORMACIONES



CUIDADO!
Ve / Vaya  hacia la panadería
Vá em direção à padaria

Gira a la izquierda                                    Gira a la derecha
Dobla                                                                        Dobla
Vire à esquerda                                   Vire à direita 

Sigue / Siga todo recto
Siga reto 

Cruza la calle y gira a la izquierda
Atravesse a rua e vire à esquerda

Camina / Camine             Ve / Vaya para
Caminhe                                 Vá para

Hacia                              X               Hasta
Em direção a                             Até 

Cruza la calle                  Cruza el puente
Atravesse a rua           Atravesse a ponte

Está de enfrente                                   El banco está de enfrente
Está do outro lado da rua             O banco está do outro lado da rua, em frente

La estación de metro está al lado del mercado
A estação de metrô está ao lado do mercado

El mercado está enfrente del banco
O mercado está em frente ao banco

Baja / Baje las escaleras                           Sube / Suba las escaleras
Desça as escadas                                         Suba as escadas

Detalhe importante: em espanhol temos Tú / Usted para falar
informalmente e formalmente. Por isso sempre temos duas maneiras
de falar:



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

