
 
TRANSCRIÇÃO DO AUDIO - WEEK 6 HOLIDAYS 

 

Hi guys! This week we will talk about months and their holidays. Play this audio and 

see the picture gallery at the same time. Let’s start! (Oi pessoal! Esta semana nós vamos 

falar sobre meses e seus feriados. Dê play no áudio e veja a galeria de fotos ao mesmo tempo. 

Vamos começar!)  

 

JANUARY! In January we celebrate New Years Eve! People like to go outside and 

watch the fireworks. (JANEIRO! Em janeiro nós celebramos o Ano Novo! As pessoas gostam 

de sair e assistir os fogos de artifício.) 

 

FEBRUARY! In February we celebrate Carnaval in Brazil! We wear colorful and shiny 

clothes, and people like to party. (FEVEREIRO! Em fevereiro nós celebramos o Carnaval no 

Brasil! Nós usamos roupas coloridas e brilhantes, e as pessoas gostam de festejar.) 

 

MARCH! In March we have Saint Patrick's Day! It is famous in Ireland. People wear 

green and white clothes and celebrate in the streets. (MARÇO! Em março nós temos o Dia 

de São Patrício! É famoso na Irlanda. As pessoas vestem verde e branco e celebram nas ruas.) 

 

APRIL! In April we celebrate Easter! We usually eat chocolate eggs and gather the 

family to have lunch together on Sunday. (ABRIL! Em abril nós celebramos a Páscoa! Nós 

normalmente comemos ovos de chocolate e reunimos a família para almoçar juntos no 

domingo.) 

 

MAY! In May we celebrate Mother’s Day! People like to buy gifts for their mothers like 

flowers and chocolate. (MAIO! Em maio nós celebramos o Dia das Mães! As pessoas gostam 

de comprar presentes para suas mães como flores e chocolate.) 

 

JUNE! In June we celebrate the June Party! We wear typical clothes, dance to the 

‘quadrilha’ and the typical food is amazing. (JUNHO! Em junho nós celebramos a Festa 

Junina! Nós vestimos roupas típicas, dançamos a quadrilha e a comida típica é maravilhosa.) 

 

JULY! On July 4th people in the United States celebrate Independence Day! People go 

on street parades and watch fireworks. (JULHO! No dia 4 de julho, as pessoas nos Estados 

Unidos celebram o Dia da Independência! As pessoas vão à desfiles na rua e assistem aos fogos 

de artifício.) 



 
 

AUGUST! In August we have Father's Day! People like to have lunch with their fathers 

and buy them gifts! (AGOSTO! Em agosto temos o Dia dos Pais! As pessoas gostam de 

almoçar com seus pais e comprar presentes para eles.) 

 

SEPTEMBER! In September we celebrate the Siblings Day! Do you have siblings? Give 

them a hug and enjoy their company! (SETEMBRO! Em setembro nós celebramos o Dia do 

Irmão! Você tem irmãos? Dê um abraço neles e aproveite sua companhia.) 

 

OCTOBER! In October we celebrate Halloween! Kids like to wear costumes and go 

around the street asking for candy! (OUTUBRO! Em outubro nós celebramos o Halloween! 

As crianças gostam de vestir fantasias e sair nas ruas pedindo por doces!) 

 

NOVEMBER! In November we celebrate Thanksgiving! It’s a holiday to thank for 

everything you have and eat lots of food. (NOVEMBRO! Em novembro nós celebramos O 

Dia de Ação de Graças! É um feriado para agradecer tudo o que você tem e comer muita 

comida.) 

 

DECEMBER! In December we celebrate Christmas! We put up a Christmas tree and we 

make a big Christmas dinner. (DEZEMBRO! Em dezembro nós celebramos o Natal! Nós 

montamos uma árvore de Natal e fazemos uma grande ceia de Natal.) 

 

Now it’s your turn. Go to the worksheet and choose a holiday to research about! Tell 

us in the comments which holiday you chose! (Agora é a sua vez. Vá para a worksheet e 

escolha um feriado para pesquisar sobre! Diga nos comentários qual feriado você escolheu!) 

 

 


