
Where’s the outlet mall? Onde fica o shopping?

How can I get to the outlet mall? Como posso chegar ao shopping?

1. Serina :  Excuse me. Where’s the __________?
2. Passer :  It’s on the countryside. 
3. Serina :  How can I get to the _________?
4. Passer :  You have to take a shuttle bus at the bus terminal .
5. Serina :  Thank you.

1. Serina :  Com licença. Onde fica o ___?
2. Passer :  Fica no interior. 
3. Serina :  Como posso chegar ao ___?
4. Passer :  Você terá que pegar o ônibus no terminal. 
5. Serina :  Obrigado.

Language Focus Foco da Linguagem

Conversation Conversação

G1 G1

Where’s Onde

How can I get to Como posso chegar

the outlet mall? fica o shopping?

the outlet mall? ao shopping?

the duty-free shop? fica a loja Duty free?

the shopping mall? ao outlet mall?

Travel English    Travel EnglishSHOPPING SHOPPING

1. How will you ask someone where the outlet mall is?
2. How will you ask someone how to get to the outlet mall?

1. Como você perguntaria a alguém onde o shopping fica? 
2. Como você perguntaria a alguém como chegar ao shopping?

Questions Questões



1. Serina : I’m looking for __________. 
2. Clerk :  We have a lot of clothing shops here.
3. Serina : Is there a select shop for ________?
4 . Clerk :  Yes, there is. It’s on the second floor across the escalator.
5. Serina : Thank you.

1. Serina : Estou procurando uma ___. 
2. Clerk :  Temos várias lojas de roupa aqui. 
3. Serina : Há alguma loja ___?
4 . Clerk :  Sim, há. Fica no segundo andar passando pelas  
   escadas rolantes. 
5. Serina : Obrigado.

G2 G2

I’m looking for a blouse. Estou procurando uma blusa.

Is there a specialty shop for women? Há alguma loja feminina?

Language Focus

Conversation Conversação

Travel English    Travel EnglishSHOPPING

1. How will you tell the clerk that you’re looking for a blouse?
2. How will you ask the clerk if there is a select shop for women?

1. Como você diria ao funcionário que está procurando uma blusa? 
2. Como você perguntaria ao funcionário se há alguma loja feminina?

Questions Questões

I’m looking for Estou procurando

Is there a select shop Há alguma loja

a blouse. uma blusa.
something brighter color. algo de cor mais clara.

for women? feminina?
for sports? esportiva?

SHOPPING

Foco da Linguagem



1. Clerk :  Can I help you find something?
2. Serina :  No, I’m just ___________. Thank you.
3. Clerk :   If you need my help, we have a lot of 
    branded items here.
4. Serina :  Do you carry __________ items?
5. Clerk :  Yes! We do

1. Clerk :  Posso ajudar a encontrar algo? 
2. Serina :  Não, estou ___. Obrigado.
3. Clerk :   Se precisar da minha ajuda, temos vários itens de  
    marca aqui.
4. Serina :  Vocês têm itens ___ ?
5. Clerk :  Sim! Temos.

Conversation

G3 G3

I’m just looking around. Estou apenas olhando.

Do you carry Italian brand items? Você tem itens de marca Italiana?

Language Focus

I’m just Estou apenas

Do you carry Você tem 

looking around. olhando. 

Italian brand items? itens de marca Italiana?

window shopping. olhando. 

cosmetic items? cosméticos?

Travel English    Travel EnglishSHOPPING

1. How will you tell the clerk that you’re just looking around.
2. How will you ask the clerk if they carry Italian brand items?

1. Como você diria ao funcionário que está apenas olhando? 
2. Como vocÇe perguntaria ao funcionário se eles têm itens de  
 marca Italiana?

Questions Questões

SHOPPING

Foco da Linguagem

Conversação



1. Serina :  Do you have a/an _________?
2. Clerk :  Yes madam, we have different kinds of blouses.
3. Serina :  I’m interested in __________ blouses.
4. Clerk :  Okay! I’ll show you.
5. Serina :  Thank you.

1. Serina :  Vocês têm uma ___? 
2. Clerk :  Sim senhora, temos diferentes tipos de blusa.
3. Serina :  Estou interessada em blusas ___. 
4. Clerk :  Ok! Vou te mostrar. 
5. Serina :  Obrigado.

Conversation Conversação

G4 G4

Do you have a blouse? Você tem uma blusa?

 I’m interested in fancy blouses. Estou interessada em blusas sofisticadas.

Language Focus

Do you have Você tem 

I’m interested in Estou interessada em

a blouse? uma blusa?

Italian brand blouses. blusas de marca Italiana.
fancy blouses. blusas sofisticadas.

a red one? uma vermelha?

Travel English    Travel EnglishSHOPPING

Questions Questões

1. How will you ask the clerk if they have a blouse?
2. How will you tell the clerk that you’re interested in Italian brand blouses?

1. Como você perguntaria ao funcionário se eles têm uma blusa? 
2. Como você diria ao funcionário que está interessado em blusas  
 de marca Italiana?

SHOPPING

Foco da Linguagem



1. Serina :  Do you have _______________?
2. Clerk :   Yes, all items in this area are on sale.
3. Serina :  I’m looking for a fancy blouse.
4. Clerk :  How about this brown blouse?
5. Serina :   It looks _________ but it’s not my type. 

1. Serina :  Vocês têm ___ ?
2. Clerk :   Sim, todos os itens desta area estão à venda. 
3. Serina :  Estou procurando uma blusa sofisticada.
4. Clerk :  O que acha desta blusa marrom?
5. Serina :   Parece ___, mas não é o meu estilo. 

Conversation Conversação

G5 G5

Do you have anything on sale? Vocês têm algo à venda?

I’ll take it. Vou levar.

Language Focus

Do you have Vocês têm

It looks Parece

anything on sale? algo à venda?

elegant. elegante.
fashionable. na moda.

this in another style? outra cor?

Travel English    Travel EnglishSHOPPING

1. How will you ask the clerk if they have anything on sale?
2. How will you tell the clerk that it looks elegant?

1. Como você perguntaria ao funcionário se eles têm algo à venda? 
2. Como você diria ao funcionário que a blusa parece elegante?

Questions Questões

Foco da Linguagem

SHOPPINGSHOPPING



 
1. Serina :  Could you show me __________?
2. Clerk :  Sure. Is this the one you are looking for?
3. Serina :  Yes. That is _______, isn’t it? 
4. Clerk : No, this is made of silk.
5. Serina :  Oh! I like this one. 

 
1. Serina :  Poderia me mostrar ___? 
2. Clerk :  Claro. É esta que está procurando? 
3. Serina :  Sim. Isso é ___, não é? 
4. Clerk : Não, essa é feita de seda.
5. Serina :  Oh! Eu gosto dessa. 

Conversation

G6 G6

Could you show me that one? Poderia me mostrar aquela?

That is cotton, isn’t it? Isso é algodão, não é?

Language Focus

Could you show me Poderia me mostrar

That is   Isso é   

that one? aquela?

cotton, algodão,isn’t it? não é?
silk, seda, 

a sample ? uma amostra?

Travel English    Travel EnglishSHOPPING

1. How will you ask the clerk if you want him to show you the item?
2. How will you ask the clerk if the item is made of cotton?

1. Como você pediria para o funcionário para que ele lhe  
 mostrasse o item?
2. Como você perguntaria ao funcionário se o item é feito de algodão?

Questions Questões

SHOPPING

Foco da Linguagem

Conversação



1. Serina :  Can I have a _________ size?
2. Clerk :  Definitely, madam. We have many sizes to choose from.
3. Serina :  Do you have other colors available?
4. Clerk :  Yes, for the smaller size, we have red and blue.
5. Serina :  I like red better. Can I _____________?

1. Serina :  Posso pegar em tamanho ___? 
2. Clerk :  Definitivamente, senhora. Temos vários tamanhos  
    para escolher.
3. Serina :  Você tem outras cores disponíveis? 
4. Clerk :  Sim, para o tamanho menor, temos vermelho e azul. 
5. Serina :  Eu prefiro vermelho. Posso ___ ?

ConversaçãoConversation

G7 G7

Can I have a smaller size? Posso pegar em tamanho menor?

Can I try it on? Posso experimentar?

Language Focus

Can I have Posso pegar

Can I Posso 

a smaller size? em tamanho menor?

try it on? experimentar?
get it ? pegar?

a bigger size?  em tamanho maior?  

Travel English    Travel EnglishSHOPPING

1. How will you ask the clerk if you want to have a smaller size?
2. How will you ask the clerk if you want to try it on?

1. Como você pediria ao funcionário se quiser um tamanho menor? 
2. Como você perguntaria ao funcionário se pode experimentar?

Questions Questões

SHOPPING

Foco da Linguagem



1. Serina :  Oh! What a nice color!
2. Clerk :  It sure is. Red looks perfect on you.
3. Serina :  Do you have this suit in _______?
4. Clerk :  Sure, here it is.
5. Serina :  How much is ______?
6. Clerk :  Its only $250 madam.

1. Serina :  Oh! Que cor bonita!
2. Clerk :  Com certeza é. Vermelho fica perfeito em você.
3. Serina :  Você tem esse conjunto em ___ ?
4. Clerk :  Claro, aqui está.
5. Serina :  Quanto custa___?
6. Clerk :  São apenas $250, senhora.

Conversation Conversação

G8 G8

How much is this? Quanto custa esse?

Language Focus

How much Quanto custais this? esse?
is that for two? aquele para dois?

Travel English    Travel EnglishSHOPPING

Questions Questões

1. How will you ask the clerk if they have the suit in size 7?
2. How will you ask the clerk if you want to know how much the item is?

1. Como você perguntaria ao funcionário se eles têm o conjunto  
 em tamanho 7?
2. Como você perguntaria ao funcionário se quiser saber quanto o item   
 custa?

Do you have this suit Você tem esse conjuntoin size 7? em tamanho 7?
in green? em verde?

Do you have this suit in size 7? Você tem esse conjunto em tamanho 7?

SHOPPING

Foco da Linguagem



1. Serina :   It is not so cheap. 
2. Clerk :   But the quality is really good.
3. Serina :   I see. Can you give me a ___________, please?
4. Clerk :   Sorry madam, that’s already a discounted price.
5. Serina :   Okay. I’ll take _______. 
6. Clerk :   Thank you madam.

1. Serina :   Não é tão barato. 
2. Clerk :   Mas a qualidade é muito boa. 
3. Serina :   Entendo. Poderia me dar um ___, por favor? 
4. Clerk :   Desculpe senhora, mas já está com preço descontado. 
5. Serina :   Ok. Vou levar ___. 
6. Clerk :   Obrigado, senhora.

Conversation

G9 G9

I’ll take it. Vou levar essa.

Language Focus

 I’ll take 
( I will ) Vou levar

it. essa.
the blue one a azul.

Travel English    Travel EnglishSHOPPING

Questions

1. How will you ask the clerk when you want her to give you a better price?
2. How will you tell the clerk that you’ll take it.

1. Como você perguntaria ao funcionário quando quiser que te faça  
 um preço melhor? 
2. Como você diria ao funcionário que vai levar?

Can you give me Poderia fazera better price? um preço melhor?
a discount? um desconto?

Can you give me a better price? Poderia fazer um preço melhor?

SHOPPING

Conversação

Questões

Foco da Linguagem



1. Serina :  Would you remove the ___________? 
2. Clerk :   Sure. 
3. Serina :   Could you wrap ____________, please?
4. Clerk :  Do you want to wrap this for gift?
5. Serina :  No. I’d like to have that sent to Japan.
6. Clerk :  I see. I’ll do it. Hold on please.

1. Serina :  Poderia remover a ___ ? 
2. Clerk :   Claro. 
3. Serina :   Poderia embrulhar ___, por favor?
4. Clerk :  Quer que embrulhe para presente?
5. Serina :  Não. Vou enviar isso para o Japão.
6. Clerk :  Entendi. Vou fazer, aguarde um instante por gentileza.

Conversation Conversação

G10 G10

Would you remove the price tag? Poderia remover a etiqueta de preço?

Could you wrap them separately? Poderia embrulhar separadamente?

Language Focus

Would you remove Poderia remover

Could you wrap Poderia embrulhar

the price tag? a etiqueta de preço?

them separately? separadamente?
this for gift? para presente?

the box? a caixa?

Travel English    Travel EnglishSHOPPING

1. How will you ask the clerk when you want her to remove the price tag?
2. How will you ask the clerk when you want her to wrap the items 
 separately?

1. Como você pediria ao funcionário para remover a etiqueta de preço? 
2. Como você pediria ao funcionário para que embrulhe os itens  
 separadamente?

Questions Questões

SHOPPING

Foco da Linguagem


