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18 Phrasal Verbs para usar em uma viagem
Atividade 01
Baixe o áudio que foi disponibilizado no Blog.
Escute o áudio várias vezes ao dia e preste atenção na pronúncia das palavras.
Você pode ouvir quantas vezes quiser, quanto mais, melhor.

Atividade 02
Leia as frases em PORTUGUÊS e preste atenção no que elas significam em INGLÊS.
Pick up.
I am gonna pick my brother up at the airport.
Eu vou buscar meu irmão no aeroporto.
Drop off.
I will drop you off at the hotel after lunch.
Eu vou te deixar no hotel depois do almoço.
See off.
I gotta see off my sister at the airport, she is going to Germany tonight.
Eu vou me despedir da minha irmã no aeroporto, ela vai para a Alemanha esta noite.
Take off.
Fasten your seatbelts, the plane is taking off.
Apertem seus cintos, o avião está decolando.
Get on.
Let's get on the bus and go home.
Vamos subir no ônibus e ir para casa.
Get off.
Be careful to get off the train.
Cuidado para descer do trem.
Get in.
Get in the car, I know the way to the museum.
Entre no carro, eu sei o caminho para o museu.
Get out.
You have to pay the driver before getting out of the car.
Você tem que pagar o motorista antes de descer do carro.
Get away
We are getting away to the beach this weekend.
Nós vamos fazer um bate e volta na praia este fim de semana.
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Check in.
You have to check in at the hotel reception before noon.
Você tem que dar entrada na recepção do hotel antes do meio dia.
Check out.
She has to check out very early and go straight to the airport.
Ela tem que dar saída bem cedo e ir direto para o aeroporto.
Fill out.
The receptionist will ask you to fill out the form before you check in.
A recepcionista vai te pedir para preencher o formulário antes de você dar entrada.
Look around.
When you go to Disney, don't forget to look around and take a lot of pictures.
Quando você for a Disney, não esqueça de olhar tudo e tirar muitas fotos.
Look out.
Look out for the thieves on the streets.
Cuidado com os ladrões nas ruas.
Look forward to
They are looking forward to their honeymoon.
Eles estão ansiosos pela lua de mel deles.
Stop by.
You should stop by the Police Station to ask for information.
Você deveria parar no posto policial para pedir informação.
Go back.
I have to go back to Brazil next week.
Eu tenho que voltar para o Brasil na próxima semana.
Hold up.
They had to hold up the flight because of the storm.
Eles tiveram que atrasar o vôo por causa da tempestade.

ATIVIDADE 03
Leia as frases em Inglês FALANDO EM VOZ ALTA e se esforçando para pronunciar corretamente, ou seja,
igual ao áudio.
Dica: Sempre que falar em Inglês preste atenção ao significado (em português) do que você está falando.
No começo você NÃO vai se sentir confortável falando em Inglês, mas é assim mesmo, tente imitar
igualzinho está no áudio.
Pick up.
I am gonna pick my brother up at the airport.
Eu vou buscar meu irmão no aeroporto.
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Drop off.
I will drop you off at the hotel after lunch.
Eu vou te deixar no hotel depois do almoço.
See off.
I gotta see off my sister at the airport, she is going to Germany tonight.
Eu vou me despedir da minha irmã no aeroporto, ela vai para a Alemanha esta noite.
Take off.
Fasten your seatbelts, the plane is taking off.
Apertem seus cintos, o avião está decolando.
Get on.
Let's get on the bus and go home.
Vamos subir no ônibus e ir para casa.
Get off.
Be careful to get off the train.
Cuidado para descer do trem.
Get in.
Get in the car, I know the way to the museum.
Entre no carro, eu sei o caminho para o museu.
Get out.
You have to pay the driver before getting out of the car.
Você tem que pagar o motorista antes de descer do carro.
Get away
We are getting away to the beach this weekend.
Nós vamos fazer um bate e volta na praia este fim de semana.
Check in.
You have to check in at the hotel reception before noon.
Você tem que dar entrada na recepção do hotel antes do meio dia.
Check out.
She has to check out very early and go straight to the airport.
Ela tem que dar saída bem cedo e ir direto para o aeroporto.
Fill out.
The receptionist will ask you to fill out the form before you check in.
A recepcionista vai te pedir para preencher o formulário antes de você dar entrada.
Look around.
When you go to Disney, don't forget to look around and take a lot of pictures.
Quando você for a Disney, não esqueça de olhar tudo e tirar muitas fotos.
Look out.
Look out for the thieves on the streets.
Cuidado com os ladrões nas ruas.
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Look forward to
They are looking forward to their honeymoon.
Eles estão ansiosos pela lua de mel deles.
Stop by.
You should stop by the Police Station to ask for information.
Você deveria parar no posto policial para pedir informação.
Go back.
I have to go back to Brazil next week.
Eu tenho que voltar para o Brasil na próxima semana.
Hold up.
They had to hold up the flight because of the storm.
Eles tiveram que atrasar o vôo por causa da tempestade.

ATIVIDADE 04
Leia o texto em português e traduza para o Inglês (escrevendo). Tente fazer tudo o que se lembrar usando
apenas sua memória. Quando terminar, olhe no texto do exercício acima para confirmar o que você já
aprendeu e o que errou.
Dica: Você pode imprimir esse conteúdo, mas vamos colaborar com o meio ambiente, não é mesmo? Faça
este exercício em um caderno ou em um arquivo de Word para que você possa reescrever quantas vezes
precisar.
Faça esta atividade até conseguir ler em português e traduzir para o Inglês sem precisar conferir, ou seja,
até conseguir traduzir tudo sem precisar de ajuda.
No 1º, 2º ou 3º dia de treino é possível que você não consiga traduzir tudo pois ainda teve pouco contato
com as frases.
Pick up __________________________________________
I am gonna pick my brother up at the airport.
______________________________________________________________________________________
Drop off __________________________________________
I will drop you off at the hotel after lunch.
______________________________________________________________________________________
See off.
I gotta see off my sister at the airport, she is going to Germany tonight.
______________________________________________________________________________________
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Take off. __________________________________________
Fasten your seatbelts, the plane is taking off.
______________________________________________________________________________________
Get on. __________________________________________
Let's get on the bus and go home.
______________________________________________________________________________________
Get off. __________________________________________
Be careful to get off the train.
______________________________________________________________________________________
Get in. __________________________________________
Get in the car, I know the way to the museum.
______________________________________________________________________________________
Get out. __________________________________________
You have to pay the driver before getting out of the car.
______________________________________________________________________________________
Get away. __________________________________________
We are getting away to the beach this weekend.
______________________________________________________________________________________
Check in. __________________________________________
You have to check in at the hotel reception before noon.
______________________________________________________________________________________
Check out. __________________________________________
She has to check out very early and go straight to the airport.
______________________________________________________________________________________
Fill out. __________________________________________
The receptionist will ask you to fill out the form before you check in.
______________________________________________________________________________________
Look around. __________________________________________
When you go to Disney, don't forget to look around and take a lot of pictures.
______________________________________________________________________________________

18 Phrasal Verbs para usar em uma viagem

Look out. __________________________________________
Look out for the thieves on the streets.
______________________________________________________________________________________
Look forward to. __________________________________________
They are looking forward to their honeymoon.
______________________________________________________________________________________
Stop by. __________________________________________
You should stop by the Police Station to ask for information.
______________________________________________________________________________________
Go back. __________________________________________
I have to go back to Brazil next week.
______________________________________________________________________________________
Hold up. __________________________________________
They had to hold up the flight because of the storm.
______________________________________________________________________________________

PERSISTA!
Estude este conteúdo durante 7 dias fazendo todas as atividades. Você deve fazer essas 4 atividades
TODOS os dias por 7 dias, para fixar tudo o que aprendeu.
Escutar o áudio várias vezes ao dia é fundamental para treinar seu ouvido, por isso, inclua ele na sua
rotina.
Bons estudos!!!
Sara Liliam.

