
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!

Pra isso, sempre vamos começar com

Excusez-moi, désolé.e de vous déranger

ATENÇÃO

Com licença, desculpe incomodar

J’ai besoin de __________, pouvez-vous m’aider ?
Eu preciso __________, você poderia me ajudar?

Je cherche ____________, pouvez-vous m’aider ?
Eu estou tentando encontrar (literalmente, eu estou procurando) _________,
você pode me ajudar?

Je suis perdu.e
Eu estou perdido

Je dois aller au Musée du Louvre                                 Je dois aller à l’Arc du Triomphe
 Eu tenho que ir para o Museu do Louvre          Eu tenho que chegar ao Arco do Triunfo

Désolé             Désolée
Masculino    Feminino

ATENÇÃO

Perdu        Perdue
Masculino    Feminino

PEDINDO INFORMAÇÕES



Je cherche un bureau de change près d’ici

 Formas de agradecer: 

Merci
Merci beaucoup
Je vous remercie
Je vous remercie beaucoup
Bonne journée à vous

Estou procurando uma casa de câmbio aqui perto

J’essaie de trouver l’arrêt de bus le plus proche d’ici
Eu estou tentando encontrar a parada de ônibus mais próxima daqui

Où puis-je le trouver ?
Onde eu posso encontrar?

Quelle est la façon la plus facile d’arriver à ________?  la Tour Ei�el / au Palais de Versailles 
Qual é a forma mais fácil para chegar em _______?

Tournez à gauche au carrefour             Tournez à droite quand vous voyez un restaurant      
Vire à esquerda no cruzamento           Vire à direita quando você ver um restaurante

Allez      Continuez

Continuez tout droit / Allez tout droit

Vá          Caminhe

Siga reto

Allez à la banque
Vá para o banco

C’est loin d’ici ?
É longe daqui?

Outra forma de dizer:
aux alentours/pas loin d’ici= aqui perto

PEDINDO INFORMAÇÕES



NÃO CONFUNDA!

tout droit    vs     tournez à droite

sempre reto    vs    vire à direita

2  formas de dizer atravessar

Traverser, passer

Traversez le parc                                          Traversez le pont
Atravesse o parque                                      Atravesse a ponte

Passez sous le pont
Passe por baixo da ponte

La station de métro est à côté de la banque
A estação de trem é ao lado do banco

La station de métro est en face de la banque
A estação de trem é na frente do banco

Descendre                      Monter

descer                                 subir

Descendez les escaliers                Montez les escaliers

Desça as escadas                                  Suba as escadas

Continuez dans la rue

Siga na rua

C’est de l’autre côté de la rue             Traversez la rue et tournez à gauche

É do outro lado da rua                               Atravesse a rua e vire à esquerda



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

