
I’d like to book a flight to Rome.

Do you have a package tour?

Gostaria de reservar um voo para Roma.

Você tem um pacote de turismo?

1. Serina :  I’d like to book a ______________.
2. Travel agent :  May I know your preferred date of departure?
3. Serina :  I’d like to fly on March 19th. So, how much does it  
   cost? 
4. Travel agent :  It’s $621.
5. Serina :  Do you have a/an _______ tour?
6. Travel agent : Certainly, Please give me a moment to look for it.
7. Serina :  Thank you. 

1. Serina ： Eu gostaria de marcar um(a) ___
2. Travel Agent ： Posso saber a data da partida?
3. Serina ： Será em 19 de Março, quanto custa?
4. Travel Agent ： São $621
5. Serina ： Você tem ___ ?
6. Travel Agent ： Certamente. Vou procurá-lo.
7. Serina       ： Obrigado.

Language Focus Foco da Linguagem

Conversation Conversação

Travel English    Travel EnglishAEROPORTOAIRPORT

A1 A1

I’d like to book
(I would )

Gostaria de reservar
(Eu gostaria)

Do you have Você tem

a flight to Rome. um voo para Roma

a package tour? um pacote de turismo?

a seat for two. um lugar para dois

an individual tour? turismo individual?

1. How would you tell the clerk that you wanted to book a flight to Rome?
2. How would you ask the clerk if they had  a package tour?

1. Como você diria ao atendente que quer marcar um voo para Roma?
2. Como você perguntaria para o atendente se ele tem um pacote de turismo?

Questions Questões



1. Serina : Where can I find the check-in counter for _____?
2. Airport Staff :  It’s in terminal 1.
3. Serina :  Is there a shuttle bus that goes to________?
4. Airport Staff :  Yes, there is. 
5. Serina :  Where can I wait for it? 
6. Airport Staff :  Around here.
7. Serina :  Okay, thank you.

1. Serina : Onde posso encontrar o balcão de check-in da ___?
2. Travel Agent : No terminal 1.  
3. Serina : Há um ônibus que vai para ___?
4. Travel Agent : Sim, há um ônibus.   
5. Serina :  Onde posso esperar por ele?   
6. Travel Agent :  Por aqui.
7. Serina :  Obrigado.

Travel English    Travel EnglishAIRPORT

A2 A2

Where can I find the check-in counter for CA?

Is there a shuttle bus that goes to terminal 1?

Onde posso encontrar o balcão de c che k-in da CA    ?

Há um ônibus que vai para o terminal 1?

Language Focus

Is there Há um
a shuttle bus that goes to terminal 1? ônibus que vai para o terminal 1?
a Duty Free shop near here? uma loja Duty free por perto?

Conversation Conversação

1. How would you ask an airport staff if there was a shuttle bus   
 that goes to terminal 1?
2. How would you ask an airport staff the direction of the check-in 
 counter for CA?

1. Como você perguntaria para o funcionário do aeroporto se há algum ônibus que vai  
 para o terminal 1?
2. Como você perguntaria para o funcionário do aeroporto a direção do balcão de  
  check-in  CA? da

Questions Questões

Where can I find Onde posso encontrarthe check-in counter for CA? o balcão de check-in da CA ?
the souvenir shop? loja de presentes?

Foco da Linguagem

AEROPORTO



1. Serina : I have ____________ to check-in.
2. Airport Staff :  What about the other one?
3. Serina :   I would like to hand-carry this baggage.
4. Airport Staff :  Okay. Which seat would you like?
5. Serina :  I’d like a/an __________ seat, please.
6. Airport Staff :  Okay. I’ll reserve that seat for you.
7. Serina :  Thank you.

1. Serina :  Eu tenho ___ para fazer check-in
2. Airport Staff : E quanto à outra?
3. Serina :  Eu gostaria de carrega-la na mão.
4. Airport Staff : Tudo bem. Qual assento você quer?
5. Serina :  Gostaria de uma cadeira na(o) ___. por favor.
6. Airport Staff :  Tudo bem, vou reservar para você.
7. Serina : Obrigado.

Conversation Conversação

A3 A3

I have a piece of luggage to check-in.

I’d like a window seat, please.

Eu tenho uma bagagem para fazer check-in.

Gostaria de um lugar na janela, por gentileza.

Language Focus

I have Eu tenho

I’d like 
(I would)

Gostaria
(Eu gostaria)

a piece of luggage uma bagagem

a window de um lugar na janelaseat, please. por gentileza
an aisle de um lugar no corredor

nothing nada
to check-in. para fazer check-in

1. How would you tell the airport staff that you only had one luggage   
 to check-in?
2. How would you tell the airport staff that you would like a window seat?

1. Como você diria ao funcionário do aeroporto que só tem uma bagagem   
 para fazer check-in?
2. Como você diria ao funcionário do aeroporto que gostaria de um lugar da janela?

Questions Questões

Travel English    Travel EnglishAIRPORT

Foco da Linguagem

AEROPORTO



1. Serina :  My flight is CA 424. Is the flight _______?
2. Airport Staff :  The flight CA 424 is delayed by 20 minutes.
3. Serina :  Oh! How bad! So, how can I get to    
    the___________?
4. Airport Staff :  Just walk straight ahead and you will see it on the 
    left hand side.
5. Serina :  Thank you.

1. Serina : Meu voo é o CA  424. O voo está ___ ?
2. Airport Staff :  O CA  424 estará 20 minutos atrasado hoje.
3. Serina :  Oh! Que pena! Então, como posso chegar  
    ao ___ ?
4. Airport Staff :  Apenas siga reto e poderá vê-lo do lado   
     esquerdo.
5. Serina :  Obrigado.

Conversation

A4 A4

Is the flight on time.

How can I get to the boarding gate?

O voo está no horário?

Como posso chegar ao portão de embarque?

Language Focus

How can I get to Como posso chegarthe boarding gate? ao portão de embarque?
the Duty Free shop? a loja Duty free?

1. How would you ask the airport staff how to get to the boarding  
 gate?
2. How would you ask the airport staff if the flight was on time?

1. Como você perguntaria ao funcionário do aeroporto como chegar ao portão de  
 embarque?
2. Como você perguntaria ao funcionário do aeroporto se o voo está no horário?

Questions Questões

Is the flight O voo está
on time? no horário?
delayed? atrasado?

Travel English    Travel EnglishAIRPORT

Foco da Linguagem

Conversação

AEROPORTO



1. Serina :  Excuse me, where’s __________?
2. Flight Attendant :  Over there, on the left aisle madam.
3. Serina :  I’d like a window seat. Can I change ________?
4. Flight Attendant :  No, madam. But you can transfer after the plane   
    takes off if there is available seat.
5. Serina :  That would be wonderful. Thank you.

1. Serina          :  Com licença, onde é ___ ?
2. Flight Attendant   : Por alí, no corredor esquerdo, senhora.
3. Serina          :  Gostaria de um lugar na janela. Posso mudar ___ ?
4. Flight Attendant   :  Não, senhora. Mas você pode mudar depois do avião  
      decolar e se houver lugares disponíveis.
5. Serina          :  Seria maravilhoso. Obrigado.

Conversation

A5 A5

Where’s my seat?

Can I change my seat?

Onde é o meu lugar?

Posso mudar o meu lugar?

Language Focus

Where’s Onde é

Can I change Posso mudar

my seat? meu lugar?

my seat? meu lugar?
the channel? o canal?

the lavatory? o lavatório?

1. How would you ask the flight attendant  where your seat was?
2. How would you ask the flight attendant if you could change your  
 seat?

1. Como você perguntaria ao comissário onde é o seu lugar?
2. Como você perguntaria ao comissário se pode mudar seu lugar?

Questions Questões

Travel English    Travel EnglishAIRPORT

Foco da Linguagem

Conversação

AEROPORTO



1. Flight Attendant :  May I help you?
2. Serina :  There’s no space ________________.
3. Flight Attendant :  Oh, I’m sorry. I’ll find a space for your stuff.
4. Serina :  Please do. And would you keep this______, too?
5. Flight Attendant : Sure, I’ll be back in a minute.
6. Serina :  Thank you.

1. Flight Attendant : Posso ajudar?
2. Serina : Não há espaço ___ .
3. Flight Attendant : Oh, perdão. Vou encontrar um espaço para as suas coisas.
4. Serina :  Por gentileza. Poderia guardar esta ___, também?
5. Flight Attendant : Claro. Voltarei em um minuto.
6. Serina : Obrigado.

Conversation Conversação

A6 A6

There’s no space in the overhead bin.

Would you keep this jacket?

Não há espaço no porta-malas.

Poderia guardar esta jaqueta?

Language Focus

There’s no space Não há espaço

Would you keep Poderia guardar

in the overhead bin. no porta-malas.

this jacket? esta jaqueta?
this bag? esta bolsa?

on the table. na mesa.

1. How would you tell the flight attendant that there was no space in the 
 overhead bin?
2. How would you ask the flight attendant if they would keep the jacket?

1. Como você diria ao comissário que não há espaço no  
 porta-malas?
2. Como você perguntaria ao comissário se ele poderia guardar a   
 jaqueta?

Questions Questões

Travel English    Travel EnglishAIRPORT

Foco da Linguagem

AEROPORTO



1. Flight Attendant :  What would you like for your meal? Chicken or beef?
2. Serina :  I‘d like_______.
3. Flight Attendant :  How about your drink, madam?
4. Serina :  I’d like a beer, please. 
    (After meal)
5. Serina :  Excuse me, could you clean ________ for me?
6. Flight Attendant :  Sure, do you like some coffee or tea?
7. Serina :  I’d like a coffee, please.

1. Flight Attendant  : O que gostaria para sua refeição? Frango ou Bife?
2. Serina     : Gostaria de um ___ .
3. Flight Attendant  : Quanto a bebida, senhora?
4. Serina    : Gostaria de uma cerveja, por favor.    
     (Depois da refeição)
5. Serina    : Com licença, poderia limpar essa ___ para mim?
6. Flight Attendant : Claro, gostaria de um pouco de café ou chá?
7. Serina    : Gostaria de um café, por favor.

Conversation

A7 A7

I’d like the beef.

Could you clean this table up for me?

Gostaria de um bife.

Poderia limpar esta mesa para mim?

Language Focus

I’d like 
(I would)

Gostaria 
(Eu gostaria)

Could you clean Poderia limpar

the beef. de um bife.

this table up for me? esta mesa para mim?
the mess up? esta bagunça?

a coffee, please. de um café, por favor.

1.  How would you tell the flight attendant that you would like the beef?
2. How would you ask the flight attendant if he could clean up the table  
 for you?

1. Como você diria ao comissário que gostaria de um bife?
2. Como você perguntaria ao comissário se ele pode limpar  
 a mesa para você?

Questions

Travel English    Travel EnglishAIRPORT

Foco da Linguagem

Conversação

Questões

AEROPORTO



1. Serina :  Excuse me, how do I use the _____________?
2. Flight Attendant :  Just press this button then you can find the menu.
3. Serina :  Thank you. What channel has the_____________?
4. Flight Attendant :  You can check the in-flight entertainment guide. 
5. Serina :  I got it!

1. Serina    : Com licença, como eu uso o ___ ?
2. Flight Attendant : Apenas aperte este botão e poderá encontrar o menu.
3. Serina    : Obrigado. Qual canal tem o ___ ?
4. Flight Attendant : Você pode checar o guia de entretenimento.
5. Serina    : Consegui!

Conversation

A8 A8

How do I use the entertainment control?

What channel has the movie in Chinese subtitle?

Como eu uso o controle de entretenimento?

Qual canal tem o filme em legenda japonesa?

Language Focus

How do I use Como eu uso

What channel has Qual canal tem

the entertainment control? o controle de entretenimento?

the movie in Chinese subtitle? o filme com legenda japonesa?
the flight information? as informações do voo?

the reading light? a luz para leitura?

1. How will you ask the flight attendant how to use the entertainment 
 control?
2. How will you ask the flight attendant  what channel has the movie  
 in Chinese subtitle?

1. Como você perguntaria ao comissário como usar o controle de   
 entretenimento?
2. Como você perguntaria ao comissário qual canal tem o filme legen  
 dado em japonês?

Questions

Travel English    Travel EnglishAIRPORT

Foco da Linguagem

Conversação

Questões

AEROPORTO



1. Immigration Officer :  Welcome to the USA! May I see your passport? 
   How long will you be staying?
2. Serina :  I will be here for_________.
3. Immigration Officer :  Where will you be staying?
4. Serina :  I am staying at the QQ Hotel.
5. Immigration Officer :  What is the purpose of your visit?
6. Serina :  I am here for __________.
7. Immigration Officer :  Okay. Have a nice day.

1. Immigration Officer  : Bem vindo aos Estados Unidos! Posso ver seu passaporte?
        Vai ficar por quanto tempo?
2. Serina     : Estarei aqui por ___.
3. Immigration Officer  : Onde vai ficar?
4. Serina     : Vou ficar no QQ Hotel.
5. Immigration Officer  : Qual o propósito da visita?
6. Serina     : Estou aqui para ___.
7. Immigration Officer  : Tudo bem. Tenha um bom dia.

Conversation Conversação

A9 A9

I’ll be here for five days.

I am here for sightseeing.

Estarei aqui por cinco dias.

Estou aqui para turismo.

Language Focus
I’ll be here 
(I will)

Estarei aqui
(Eu estarei)

I am here Estou aqui

for five days. por cinco dias.

for sightseeing. para turismo.
on business. a negócios.

for one month. por um mês.

1. How will you tell the immigration officer that you’ll be staying in the USA  
 for five days?
2. How will you tell the immigration officer the purpose of your visit is for 
 sightseing?

1. Como você diria ao oficial de imigração que você vai ficar   
 nos Estados Unidos por cinco dias?
2. Como você diria ao oficial de imigração que o motivo da   
 sua visita é turismo?

Questions

Travel English    Travel EnglishAIRPORT

Foco da Linguagem

Questões

AEROPORTO



1. Customs Officer :  Do you have something to declare? 
2. Serina :  I have ________to declare.
3. Customs Officer :  Do you have any cigarettes or alcohol? 
4. Serina :  No, I don’t have.
5. Customs Officer :  What is in this bag?
6. Serina :  These are just __________________.
7. Customs Officer :  Okay, thank you.

1. Customs Officer : Você tem algo a declarar?
2. Serina    : Eu tenho ___ a declarar.
3. Customs Officer : Você tem cigarros ou álcool?
4. Serina    : Não , eu não tenho.
5. Customs Officer : O que tem nessa bolsa?
6. Serina    : Esses são apenas ___.
7. Customs Officer : Tudo Bem,obrigado.

Conversation

A10 A10

I have nothing to declare.

These are just my personal belongings.

Não tenho nada a declarar.

Esses são apenas meus objetos pessoais.

Language Focus

I have Eu tenho

These are just Esses são apenas

nothing to declare. nada a declarar

my personal belongings. meus objetos pessoais.
gifts for my friends. presentes para meu amigos.

a bottle of whiskey. uma garrafa de uísque.

1. How will you tell the customs officer that you have nothing to declare?
2. How will you tell the customs officer that the things in your bag are just  
 your personal belongings?

1. Como você diria ao oficial da alfândega que não tem nada a declarar?
2. Como você diria ao oficial da alfândega que as coisas na sua bolsa são  
 apenas seus objetos pessoais?

Questions Questões

Travel English    Travel EnglishAIRPORT

Foco da Linguagem

Conversação

AEROPORTO


