
 
May I take your order?

Can I have a large pizza?

Posso pegar o seu pedido?

Posso pedir uma pizza grande?

1. Crew :  Good morning, May I _____ your order?
2. Sakito :  Can I have a _________?
3. Crew :  Would you like something to drink?
4. Sakito :  I’ll have large soda.
5. Crew :  Let me repeat your order, sir. One large pizza  and large  
   soda. Anything else, sir?
6. Sakito : No, thank you. that’s all.

1. Crew :  Bom dia. Posso pegar o seu pedido?
2. Sakito :  Posso pedir uma ___ ?
3. Crew :  Gostaria de algo para beber?
4. Sakito :  Vou querer uma soda grande. 
5. Crew :  Vou repetir seu pedido, senhor. Uma pizza grande e   
   uma soda grande. Mais alguma coisa?
6. Sakito : Não, obrigado, isso é tudo.

Language Focus Foco da Linguagem

Conversation Conversação

Travel English    Travel EnglishAT A FASTFOOD

E1 E1

May I Posso

Can I have Posso pedir

take your order? pegar o seu pedido?

a large pizza? uma pizza grande?

know the price? saber o preço?

regular soda? uma soda média?

1. How will a waiter ask to the customer that  he wants to take 
 customer’s order?
2.  How will a customer ask to the waiter that he wants a large pizza? 

1.  Como o garçon pediria ao cliente que ele fizesse seu pedido?
2.  Como o cliente pediria uma pizza grande ao garçon?

Questions Questões

NO FAST FOOD



1. Cashier : Good afternoon. May I take your order?
2. Serina :  Yes, Can I have a cheeseburger and fries?
3. Cashier :  Okay. Would you like something to drink?
4. Serina :  Uhm, Can I have small coke, please. That would be all.
5. Cashier :  Ok. For ____ or _____?
6. Serina :  I’ll _____.

1. Cashier : Boa tarde. Posso pegar seu pedido?
2. Serina : Sim, posso pedir um x-burger e frita?
3. Cashier :  Tudo bem. Gostaria de algo para beber?
4. Serina : Hmm, posso pedir uma coca pequena, por favor? Seria  
   só isso.
5. Cashier :  Ok. Para ___ ou ___ ? 
6. Serina :  Vou ___ .

E2 E2

For here or to go?

I’ll eat here.

Para agora ou para levar?

Vou comer aqui.

Language Focus

For Para

I‘ll  
(i will)

Vou  
(Eu vou)

here or to go? agora ou para levar?

eat here. comer aqui.
go home. para casa.

dine in or take out? comer aqui ou para levar?

Conversation Conversação

1. How will a waiter ask the customer whether her order is for here or to go?
2. How will a customer tell to the waiter that her order is for here.

1. Como o garçon perguntaria ao cliente se o pedido dele é para agora  
 ou para levar?
2. Como o cliente diria ao garçon que o pedido é para agora?

Questions Questões
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Foco da Linguagem

NO FAST FOOD



1. Cashier :  Boa tarde. Posso pegar seu pedido?
2. Naoto  :  Sim. Posso pedir uma pizza, por favor?
3. Cashier :  Tudo bem. Seria tudo?
4. Naoto  :   Oh! Posso escolher ___ ?
5. Cashier :  Claro. Qual ___ gostaria? 
6. Naoto  :   Havaiana e Pepperoni. Obrigado.

ConversaçãoConversation

E3 E3

Can I pick some toppings for each half?

Which topping would you like?

Posso escolher algumas coberturas para cada metade?

Gostaria de qual cobertura?

Language Focus

Questions Questões

Can I pick Posso ecolher

 Which  Qual

some toppings for each half? algumas coberturas para cada metade?

topping cobertura
would you like? gostaria?flavor sabor

the flavor? o sabor?

1. Cashier :  Good evening,May I take your order?
2. Naoto :  Yes, Can I have pizza, please?
3. Cashier :   Ok. would that be all?
4. Naoto :  Oh! Can I pick _______________?
5. Cashier :  Sure. Which ______ would you like?
6. Naoto :  Hawaiian and Pepperoni. Thank you.

1. How will a customer ask a waiter if he can have some toppings for   
 each half?
2. How will a waiter ask a customer if she could pick some toppings? 

1.  Como o cliente perguntaria ao garçon se ele pode ter algumas  
 coberturas para cada metade? 
2.  Como o garçon perguntaria ao cliente se ele pode escolher algu 
 mas coberturas?
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Foco da Linguagem

NO FAST FOOD



1. Cashier :  Good day,May I take your order?
2 Naoto :  I’d like a half-size of _______ and _______ pizza,  
    please?
3. Cashier :  Ok. Would you like something to drink?
4. Naoto :  No thanks. 
5. Cashier :  Would that be ____?
6. Naoto :  I think that would be all. Thank you.

1. Cashier :  Bom dia. Poderia pegar seu pedido?
2. Naoto  :  Gostaria de um brotinho meia ___ meia ___, por favor.
3. Cashier :  Tudo bem. Gostaria de algo para beber?
4. Naoto  :  Não, obrigado.
5. Cashier :  Seria ___ ?
6. Naoto  :  Acho que isso seria tudo. Obrigado.

Conversation Conversação

E4 E4

Would that be all? Seria tudo?

Language Focus

I’d like  a half-size of 
( I would )

Gostaria de um brotinho de 
( I would )

hawaiian and pepperoni pizza. havaiana e uma pizza de pepperoni.
meatlover pizza. meatlover pizza.

1. How will a customer tell that he likes a half-size of Hawaiian and 
 Pepperoni pizza .
2. How will a waiter ask the customer that all the order is settled ? 

Questions Questões

1. Como um cliente diria que ele quer um brotinho meia havaiana meia  
    pepperoni?
2. Como um garçon perguntaria ao cliente se ele já pediu tudo?

Would that be Seriaall? tudo?
fine? bom?

I’d like a half-size of hawaiian and pepperoni pizza. Gostaria de um brotinho meia Havaiana meia pepperoni.
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1. Waiter :  Olá. Posso pegar seu pedido? 
2. Serina :  Sim. Vocês têm ___?
3. Waiter :  Sim. Qual ___ você gostaria?
4. Serina :  Vou querer uma coca média, por favor.
5. Waiter : Tudo bem. Gostaria de adicionar alguma coisa?
6. Serina :  Não, obrigado.

Conversation Conversação

E5 E5

What size would you like? Qual tamanho gostaria?

Language Focus

What Qualsize tamanho 
flavor sabor

1. How will a customer ask the waiter if they have coke?
2. How will a waiter ask the customer the size of her order?

Questions Questões

1. Waiter :  Hi. May I take your order?
2. Serina :  Yes. Do you have ______?
3. Waiter :   Yes,  What ______ would you like?
4. Serina :  I’ll have  regular coke, please.
5. Waiter :  Okay. Is there anything you’d like to add?
6. Serina :  No. Thanks.

Do you have coke? Vocês têm Coca?

Do you have Vocês têm 
coke? Coca?
french fries? batata frita?

would you like? você gostaria?

1. Como um cliente perguntaria ao garçon se ele pode pedir uma coca?
2. Como um garçon perguntaria ao cliente o tamanho do pedido?
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Foco da Linguagem
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Conversation Conversação

E6 E6

Would you like something to drink?

I’ll have regular soda, please.

Gostaria de algo para beber?

Vou querer uma soda média, por favor.

Language Focus

Would you like something Gostaria de algoto drink? para beber?
to eat? para comer?

1. How will a waiter ask the customer if she would like something 
 to drink?
2. How will a customer tell the waiter that he will have regular soda? 

Questions Questões

1. Crew :  Hello. May I take your order?
2. Sakito :  I’ll have a hamburger.
3. Crew :  Would you like something to _____?
4. Sakito :  I’ll have ______ soda, please. 
5. Crew :  Please wait sir, I’ll be back in a minute.
6. Sakito : Okay. Thanks.

1. Crew :  Olá. Posso pegar seu pedido? 
2. Sakito :  Vou querer um hamburger.
3. Crew :  Gostaria de algo ___ ?
4. Sakito :  Vou querer uma soda ___, por favor.
5. Crew :  Espere um pouco, por favor. Voltarei em um minuto. 
6. Sakito : Tudo bem. Obrigado.

I’ll have
(I will)

Vou querer
( Eu vou querer)

regular uma soda média
 soda, please. por favor.large uma soda grande

1. Como um garçon perguntaria ao cliente se ele gostaria de algo para  
    beber?
2. Como um cliente diria ao garçon que ele quer uma soda média?
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1. Naoto   : Oh! Eu esqueci de pedir batata frita. Posso fazer um  
      pedido adicional de ___ ?
2. Waitress : Sim, senhor. Mas, pode demorar ___. Tudo bem?
3. Naoto  : Sim, posso esperar.
4. Waitress : Isso seria tudo, senhor? 
5. Naoto  : Sim. Obrigado.

Conversation

E7 E7

Can I have additional order of french fries?

It may take a while. Is that ok?

Posso fazer um pedido adicional de batata frita?

Pode demorar um pouco. Tudo bem?

Language Focus

Can I have additional order of Posso fazer um pedido adicional de

It may take Pode

french fries? batata frita?

a while. Is that ok? demorar um pouco. Tudo bem?
five minutes for your order. levar 5 minutos para ficar pronto.

apple pie? torta de maçã?

1. How will a customer ask the waiter if he can have additional order   
 of french fries?  
2. How will a waiter tell the customer that her order may take a while?   

Questions Questões

1. Naoto :  Oh! I forgot to order french fries. Can I have additional  
    order of _________?
2. Waitress :  Yes, sir. But, it may take ________. Is that ok?
3. Naoto :   Yes I can wait.
4. Waitress :  Would that be all, sir?
5. Naoto :  Yes. Thank you.

1. Como um cliente perguntaria ao garçon se ele pode fazer um pedido  
 adicional de batata frita? 
2. Como um garçon diria ao cliente que o pedido pode demorar um pouco  
 para ficar pronto?
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Conversação

NO FAST FOOD



Conversation

E8 E8

Let me repeat your order.

How much is it?

Vou repetir seu pedido.

Quanto fica?

Language Focus

Let me Vou

How much Quanto

repeat repetir

is it? fica?
are those? custa aqueles?

take pegar

1. How will a waiter tell the customer if he can repeat the order?
2.  How will a customer ask the waiter the total amount of her order?

Questions Questões

1. Waiter :  Let me ______ your order. It’s hamburger, fries and coke.  
    Is that all?
2. Serina :  Yes.
3. Waiter :  Could you pay first, please?
4. Serina :  Sure. Oh! How much _______?
5. Waiter :  It’s $7.00 all in all.
6. Serina :  Okay.

1.	 Waiter	 :		Vou ___ seu pedido. Um hamburger, fritas e uma   
    coca. Isso é tudo? 
2.	 Serina	 :		Sim.
3.	 Waiter	 :		Poderia pagar primeiro, por favor? 
4.	 Serina	 :		Claro. Ah! Quanto ___ ? 
5.	 Waiter	 :		Tudo fica $7.00
6.	 Serina	 :		Ok.

your order. seu pedido

1. Como um garçon diria ao cliente que ele vai repetir o pedido? 
2. Como um cliente perguntaria quanto custou o total do pedido?
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1. Waiter :  Encoutrou___ ? 
2. Sakito  :  Não. Há uma área ___? 
3. Waiter :  Desculpe, já está lotada.
4. Sakito  :  Tudo bem. Você tem algum lugar disponível?
5. Waiter :  Sim, mas é na área de fumantes.
6. SAkito  :  Tudo bem, não tem problema. Vou ficar lá.

Conversation

E9 E9

Have you found a seat?

Is there a non-smoking section?

Encontrou um lugar?

Há uma area de não-fumantes?

Language Focus

Have you found Encontrou

Is there Há

 a seat? um lugar?

section? uma áreaa smoking de fumantes?
a non smoking de ?não-fumantes

the sugar? o açucar?

1. How will a waiter ask the customer if he has already found a seat?
2. How will a customer ask the waiter if there is a non smoking section?

Questions Questões

1. Waiter :  Have you found _______?
2. Sakito :  No. Is there a __________ section?
3. Waiter :  I’m sorry. It is already full.
4. Sakito :  OKay. Do you have a vacant seat available?
5. Waiter :  Yes. But it is a smoking section.
6. Sakito : OKay. No problem. I will stay there.

1.  Como um garçon perguntaria ao cliente se ele já achou um lugar?
2.  Como um cliente perguntaria ao garçon se há uma área de  
 não fumantes?
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1. Serina :  Com licença.
2. Waitress :  Sim, o que posso fazer por você?
3. Serina : Posso pegar ___ ?
4. Waitress :  ___ está(ão) bem alí.
5. Serina :  Ok, obrigado.

Conversation

E10 E10

Can I get a fork and a knife?

Forks and knives are over there.

Posso pegar um garfo e uma faca?

Garfos e facas ficam bem ali.

Language Focus

Can I get Posso pegar

Forks and knives Garfos e facas
Milk and Sugar Copos e pires 

a fork and a knife? um garfo e uma faca?

are over there. ficam bem alí.

a glass? um copo?

1. How will a customer ask the waitress if she can get a fork and 
 a knife?
2. How will a waiter tell the customer the location of the forks and  
 knives?

1. Como um cliente perguntaria à garçonete se ele pode pegar um   
 garfo e uma faca? 
2. Como um garçon perguntaria ao cliente o local dos garfos e facas?

Questions Questões

1. Serina :  Excuse me.
2. Waitress :  Yes. What I can do for you?
3. Serina :   Can I get ____________?
4. Waitress :  _______________ are/is over there.
5. Serina :  Okay. Thank you.
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Conversação
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