
 
Audio   Transcrip�on   Week   4   (Transcrição   do   áudio   da   Week   4)  
 
Hello   everyone!   Today   we   will   talk   about   animals   and   the   countries   they   live   in.   So,  
play   this   audio   and   see   the   picture   gallery   at   the   same   �me.   Let’s   start!    (Olá   pessoal!  
Hoje   nós   vamos   falar   sobre   animais   e   os   países   em   que   eles   vivem.   Então,   dê   play   no   áudio   e  
veja   a   galeria   de   fotos   ao   mesmo   tempo.   Vamos   começar!)  
 
The   first   animal   is   Kangaroo!   Repeat   a�er   me:   Kangaroo.   Kangaroos   live   in   Australia.  
Their   country   is   Australia.    (O   primeiro   animal   é   Canguru!   Repita   comigo:   Canguru.   Cangurus  
vivem   na   Austrália.   O   país   deles   é   a   Austrália).  
 
Now,   the   next   picture.   This   is   a   Camel!   Repeat   a�er   me:   Camel.   Camels   live   in   Egypt.  
Their   country   is   Egypt.    (Agora,   a   próxima   figura.   Este   é   um   Camelo.   Repita   comigo:   Camelo.  
Camelos   vivem   no   Egito).  
 
Next!   Now   we   are   seeing   a   Moose!   Repeat   a�er   me:   Moose.   Moose   live   in   Canada   and  
cold   countries.    (Próxima.   Agora   nós   vemos   um   Alce.   Repita   comigo:   Alce.   Alces   vivem   no  
Canada   e   países   frios).  
 
The   next   animal   is   Panda!   Repeat   a�er   me:   Panda.   We   can   find   a   Panda   in   China.    (O  
próximo   animal   é   o   Panda.   Repita   comigo:   Panda.   Nós   podemos   encontrar   Pandas   na   China).  
 
Now,   a   Brazilian   animal!   The   Jaguar!   Repeat   a�er   me:   Jaguar.   We   can   find   Jaguars   in  
Brazil.    (Agora,   um   animal   brasileiro.   Repita   comigo:   Onça.   Nós   podemos   encontrar   Onças   no  
Brasil).  
 
Now   we   see   an   Eagle.   Repeat   a�er   me:   Eagle.   The   Eagle   is   the   symbol   of   the   United  
States   of   America.    (Agora   nós   vemos   uma   Águia.   Repita   comigo:   Águia.   A   Águia   é   o   símbolo  
dos   Estados   Unidos   da   América).  
 
The   next   animal   is   Fox!   Repeat   a�er   me:   Fox.   We   can   find   a   fox   in   England.    (O   próximo  
animal   é   a   Raposa.   Repita   comigo:   Raposa.   Nós   podemos   encontrar   Raposas   na   Inglaterra).  
 
 
 



 
Now,   there   is   an   Elephant   picture!   Repeat   a�er   me:   Elephant.   We   can   find   elephants   in  
India!    (Agora,   temos   a   figura   de   um   Elefante.   Repita   comigo:   Elefante.   Nós   podemos   encontrar  
Elefantes   na   Índia).  
 
Now,   the   last   animal!   Lion!   Repeat   a�er   me:   Lion!   We   can   find   Lions   living   in   South  
Africa.    (Agora,   o   úl�mo   animal.   Leão!   Repita   comigo:   Leão.   Nós   podemos   encontrar   Leões  
vivendo   na   África   do   Sul).  
 
That’s   all   for   today!   Play   this   audio   again   to   learn   even   more!    (Por   hoje   é   só!   Dê   play   no  
áudio   de   novo   para   aprender   ainda   mais!)  
 
 
 
 


