
 
Audio   Transcrip�on   -   Topic:   ENGLAND  
 
Hello   guys!   In   this   gallery,   we   will   learn   more   about   England.     So,   play   this   audio   and  
see   the   picture   gallery   at   the   same   �me.   Let’s   start!    (Olá   pessoal!   Nesta   galeria,   nós   vamos  
aprender   mais   sobre   a   Inglaterra.   Então,   dê   play   no   áudio   e   veja   a   galeria   de   fotos   ao   mesmo  
tempo.   Vamos   começar!)  
 
1.   Every   country   has   a   flag!   The   flag   of   England   is   this   one!   The   colors   are   blue,   red   and  
white.    (Todo   país   tem   uma   bandeira!   A   bandeira   da   Inglaterra   é   esta!   As   cores   são   azul,  
vermelho   e   branco).  
 
2.   Next   Picture!   The   con�nent   where   England   is   located   is   called   Europe.    (O   con�nente  
onde   a   Inglaterra   está   localizada   é   chamado   de   Europa).  
 
3.   People   who   are   born   in   England   are   called   English.    (Pessoas   nascidas   na   Inglaterra   são  
chamados   de   Ingleses).  
 
4.   Next!   The   capital   of   England   is   called   London.    (A   capital   da   Inglaterra   é   chamada  
Londres).  
 
5.   The   weather   in   England   is   rainy   and   cold.    (O   clima   na   Inglaterra   é   chuvoso   e   frio).  
 
6.   Next   picture!   A   famous   landmark   in   England   is   a   clock   called   Big   Ben.    (Um   ponto  
turís�co   famoso   na   Inglaterra   é   um   relógio   chamado   Big   Ben).  
 
7.   England   has   a   famous   person   called   Millie   Bobby   Brown.   She   is   an   actress.   
(A   Inglaterra   tem   uma   pessoa   famosa   chamada   Millie   Bobby   Brown.   Ela   é   uma   atriz).  
 
8.   In   the   music   world,   England   has   a   famous   singer   called   Dua   Lipa.    (No   mundo   da  
música,   a   Inglaterra   tem   uma   cantora   famosa   chamada   Dua   Lipa).  
 
9.   Next!   The   currency   used   in   England   is   called   Pound.    (A   moeda   usada   na   Inglaterra   é  
chamada   de   Libra).  
 
 
 



 
 
10.   People   love   ea�ng   England’s   typical   food:   fish   and   chips!    (As   pessoas   amam   comer   a  
comida   �pica   da   Inglaterra:   peixe   com   batata   frita).  
 
Every   country   has   so   many   nice   things   to   know   about!   Now   it’s   your   turn.   Go   to   the  
worksheet   and   choose   a   country   to   research   about,   just   like   we   did   here   in   the   gallery!  
Bye   bye!    (Todo   país   tem   muitas   coisas   legais   para   sabermos!   Agora   é   a   sua   vez.   Vá   até   a  
worksheet   e   escolha   um   país   para   pesquisar,   igual   fizemos   aqui   na   galeria!   Tchau!)  


