
 
Audio   Transcrip�on   (Transcrição   do   Áudio)   
Week   7:   Weather   Gallery  
 
Hello  everyone!  How  are  you  doing?  This  week  we  bring  to  you  a  gallery,  so  we  can                  
talk  about  the  weather!  So,  listen  to  this  audio  and  go  through  the  pictures  as  I  talk.                  
During  this  gallery,  I  won’t  translate  the  words  ok?  Try  to  learn  the  new  words  by                 
looking  at  the  pictures.  You  can  find  the  transla�on  in  the  transcrip�on  file!  Let’s  start!                
(Olá  pessoal!  Como  vocês  estão?  Esta  semana  nós  trazemos  a  você  uma  galeria,  assim  podemos  falar                 
sobre  o  clima!  Então,  escute  este  áudio  e  passe  pelas  figuras  conforme  eu  for  falando.  Durante  essa                  
galeria,  eu  não  vou  traduzir  as  palavras,  ok?  Tente  aprender  as  palavras  novas  olhando  nas  figuras.                 
Você   pode   encontrar   a   tradução   no   arquivo   de   transcrição   desse   áudio!   Vamos   começar!)  
 
Picture  number  one!  The  word  is  SUNNY!  When  the  day  looks  like  this,  we  say  in                 
English:  “It  is  sunny”.  Try  to  say  it!  “It  is  sunny”! (Na  figura  número  um  temos  a  palavra                   
ENSOLARADO!  Quando  o  dia  está  assim,  nós  dizemos  em  Inglês:  “Está  ensolarado”.  Tente  dizer!  “Está                
ensolarado”!)  
 
Next  picture!  Now  we  have  the  word  CLOUDY!  When  the  day  looks  like  this,  we  say  in                  
English:  “It  is  cloudy”.  Say  it  yourself!  “It  is  cloudy”! (Próxima  figura!  Agora  temos  a  palavra                 
NUBLADO!  Quando  o  dia  está  assim,  nós  dizemos  em  Inglês:  “Está  nublado”.  Diga  você  mesmo!  “Está                 
nublado”!)  
 
Third  picture!  And  the  word  is  RAINY!  Today  the  day  looks  like  this,  so  we  say  in                  
English:  “It  is  rainy  today”.  Try  to  say  it!  “It  is  rainy  today”! (Terceira  figura!  E  a  palavra  é                    
CHUVOSO!  Hoje  o  dia  está  assim,  então  nós  dizemos  em  Inglês:  “Está  chuvoso  hoje”.  Tente  dizer!  “Está                  
chuvoso   hoje”!)  
 
Next!  Now,  the  word  is  STORMY.  When  it  rains  heavily,  we  say  in  English:  “It  is  stormy”.                  
Repeat  a�er  me!  “It  is  stormy”! (Próxima!  Agora,  a  palavra  é  TEMPESTUOSO.  Quando  chove               
muito  forte,  nós  dizemos  em  Inglês:  “Está  tempestuoso”.  Repita  depois  de  mim!  “Está  tempestuoso”!               
OBS:   A   tradução   de   Stormy   não   é   muito   parecido   com   o   jeito   que   falamos   em   português).  
 
Next  picture!  Now  we  have  the  word  WINDY.  When  we  go  outside  and  our  hair  is                 
blown  away  by  the  wind,  we  say  in  English:  “It  is  windy”.  Say  it!  “It  is  windy”! (Próxima                   
figura!  Agora  temos  a  palavra  “ventania/ventando”.  Quando  saímos  e  nosso  cabelo  é  soprado  pelo               
vento,   nós   dizemos   em   Inglês:   “Está   ventando”.   Diga!   “Está   ventando”!  
And  the  last  kind  of  weather  in  this  gallery  is  SNOWY.  In  cold  countries,  the  water  in                  
the  clouds  freeze  and  become  snow.  So  we  say  in  English:  “It  is  snowy”.  Repeat  a�er                 



 
me!  “It  is  snowy”! (O  úl�mo  �po  de  clima  desta  galeria  é  NEVANDO.  Em  países  frios,  a  água  nas                    
nuvens  congela  e  se  torna  neve.  Nós  dizemos  em  Inglês:  “Está  nevando”.  Repita  depois  de  mim!  “Está                  
nevando”!).  
 
And  now  two  very  important  words!  HOT  and  COLD!  When  you  want  to  talk  about                
how  you  feel  the  temperature,  you  can  just  say:  “It  is  cold  today!”,  for  cold  weather                 
days!  And  you  can  say  “It  is  hot  today!”  for  hot  weather  days! (Oh  e  agora  duas  palavras                   
muito  importantes!  Quente  e  Frio!  Quando  você  quer  falar  sobre  como  se  sente  com  a  temperatura,                 
você  pode  dizer:  “Está  frio  hoje!”,  para  dias  com  clima  frio!  E  você  pode  dizer  “Está  calor  hoje”,  para                    
dias   com   clima   quente!).  
 
That’s  all  for  now  guys!  Play  this  audio  one  more  �me  to  improve  your  understanding                
and  pronuncia�on!  See  you  very  soon! (Isso  é  tudo  por  agora  pessoal!  Dê  play  no  áudio  mais                  
uma   vez   para   melhorar   a   sua   compreensão   e   sua   pronúncia!   Até   muito   em   breve!).  


