


No SOS viagem vamos aprender TUDO o que você precisa desde que você chega na
França, 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 a
França, mesmo que você esteja começando a aprender francês do ABSOLUTO
ZERO. 

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

 SERVEUR

Bonsoir ! Soyez les bienvenus au Flach’s. Table pour combien de personnes ?

 Outra forma de perguntar:

Table pour deux ?

Restaurant

Olá! Bem-vindo ao the Flach’s. Mesa pra quantos? 

 SERVEUR

Suivez-moi, s’il vous plaît

Me siga, por favor.

  CLIENT

Table pour deux, s’il vous plaît 

Mesa para dois, por favor

Mesa para dois?

 Outra forma de dizer:

C’est par là, monsieur.
É por aqui, senhor



 SERVEUR

Voici la carte,  je reviens toute à l’heure

Aqui está o cardápio, eu volto em um minuto.

  Uma outra opção para falar a mesma coisa é:

Je reviens tout de suite
Já volto

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

Je peux avoir la carte, s’il vous plaît ? / On pourrait avoir la carte ?
O cardápio, por favor?

  Vocabulário importante no cardápio:

Apéritifs/hors-d’œuvre
Entrées
poulet
porc               
bœuf                
filet               
fruits de mer            
agneau            
Viande
riz                
frites                
boissons            
desserts  
        
 Vocabulário importante no cardápio:

Apéritif/hors-d’œuvre        
Entrée        
Plat de viande ou de poisson avec des légumes    
Fromage    
Dessert    
Café / digestif
  
        

Aperitivos
 Entradas
 frango
 carne suína
  carne bovina
   bife 
   frutos do mar
    cordeiro
    Carne
     arroz
     fritas
      bebidas
       sobremesa

Aperitivos
 Entradas
 Prato de carne ou peixe com legumes
  Salada
   Queijo
    Sobremesa
    Café ou digestivo 



 SERVEUR

Que voulez-vous boire ?

Qu’est-ce que je vous sers ?

O que gostaria de beber ?

  O que posso te servir ?

 CLIENT

Je prendrai de l’eau, s’il vous plaît.              Vous avez une carafe d’eau?       Bouteille

Eu gostaria de uma água, por favor.        Você tem uma jarra de água        Garrafa

 SERVEUR

Vous êtes prêts à commander ?

Vocês estão prontos para pedir ?

Eu quero    

Vocês escolheram ?

Vocês precisam de mais tempo para escolher?

  Para responder, você pode dizer:

Je prendrais_____________
Je voudrais ____________                         
 Je vais prendre ____________

  O garçom ainda pode perguntar:

Vous avez choisi ?

OU

Vous avez besoin de plus de temps pour décider ?

  Quando você usa a seguinte expressão, soa mal educado:

Je veux

  Voltando ao diálogo:



 CLIENT

Oui, je suis prêt(e) à commander. Je vais prendre des frites et de la viand

Sim, eu estou pronto(a) para pedir. “Vou pegar” fritas e carne

 CLIENT

Bien cuite, s’il vous plaît

Bem passada, por favor

 CLIENT

J’ai fini.                   Je mange encore / Je mange toujours

Eu acabei            Eu estou comendo ainda

 SERVEUR

Bien sûr. Quelle cuisson, la viande ?

Claro. Como você gostaria da sua carne?

 SERVEUR

Vous avez déjà fini ? / Vous avez déjà terminé ?

Vocês já terminaram?

Ainda não

Se você ainda não está pronto, responda:

Pas encore

 (mal passada)

 (bem passada)

Pontos da carne:
Bleu
Saignant
À point
Cuit
Bien cuit

Um momento, por favor!

OU

Un moment, s’il vous plaît !



 CLIENT

Monsieur, je peux avoir l’addition, s’il vous plaît ?

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

Train
Métro
Bus
Taxi

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

Excusez-moi/Pardon

Où puis-je trouver un taxi ?

Où se trouve l’arrêt de bus ?

Où puis-je acheter un ticket ? ticket de bus et de métro. Billet de train

Je dois aller à cette adresse, comment puis-je y arriver?

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

 Ao final, não esqueça de dar uma Pourboire

Senhor, “posso ter” a conta, por favor?

Trem
 Metrô
  Ônibus
  Táxi

Com licença

Onde posso encontrar um táxi?

Onde é a parada de ônibus?

Onde eu posso comprar uma passagem?

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

(gorjeta)

 SERVEUR

Je peux le prendre ?

Posso pegar?

Transport



 CLIENT

Bonjour, je voudrais faire le check-in

Olá, eu gostaria de fazer o check-in

 RÉCEPTIONNISTE

Avez-vous une réservation ?

Você tem uma reserva?

 RÉCEPTIONNISTE

Comment souhaitez-vous payer ?

Como você gostaria de pagar?

 RÉCEPTIONNISTE

Je pourrais voir vos papiers ?                      Je pourrais voir votre passport ?

Poderia ver sua identidade?                           Poderia ver seu passaporte?

CLIENT

Oui, au nom de Flach                                   Mon nom s’épelle F-L-A-C-H

Sim, está no nome Flach                          Meu sobrenome se soletra F-L-A-C-H

CLIENT

Par carte bancaire, s’il vous plaît

C’est déjà payé        Sans contact?

Cartão de crédito   

Já está pago            Por aproximação?

Vocabulário importante:

À L'hôtel
Réception

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

No Hotel
Recepção

Hôtel



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

 RÉCEPTIONNISTE

De six à dix heures.

Das 6 às 10h

 RÉCEPTIONNISTE

Voici vos clés                                   Voilà

Aqui estão suas chaves         Aqui está

CLIENT

Le petit-déjeuner est servi à quelle heure ?

Que horas o café da manhã é servido?

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

