
 
Week   12:   Sports   Around   the   World  
 
Hello  guys!  Do  you  like  sports?  This  week,  we’ll  have  a  look  at  some  popular  sports                 
around  the  world  and  see  in  which  countries  they  are  played  or  practiced  the  most.  So,                 
are  you  ready?  Swipe  the  pictures  as  I  talk!  Check  the  transcription  of  this  audio  to                 
understand  better!  (Olá,  pessoal!  Vocês  gostam  de  esportes?  Nesta  semana,  nós  vamos  ver              
alguns  dos  esportes  populares  ao  redor  do  mundo  e  em  quais  países  eles  são  mais  jogados  ou                  
praticados.  Você  está  pronto?  Passe  pelas  figuras  enquanto  eu  falo!  Olhe  a  transcrição  deste               
áudio   para   entender   melhor!)  
 
We  start  with  the  most  popular  sport  in  the  world:  Soccer!  This  sport  gathers  3.5  billion                 
fans,  and  is  played  in  over  200  countries,  which  means  soccer  is  present  in  almost  all                 
regions  of  the  globe. The  objective  of  the  game  is  to  score  by  using  any  part  of  the  body,                    
but  never  your  arms  or  hands  to  get  the  ball  into  the  opposite  goal !  (Nós  começamos  pelo                  
esporte  mais  popular  do  mundo:  Futebol!  Este  esporte  reúne  3.5  bilhões  de  fãs,  e  é  jogado  em                  
mais  de  200  países,  o  que  significa  que  o  futebol  está  presente  em  quase  todas  as  regiões  do                   
globo.  O  objetivo  do  jogo  é  fazer  pontos  usando  qualquer  parte  do  corpo,  mas  nunca  os  braços                  
ou   as   mãos   para   colocar   a   bola   no   gol   oposto!)  
 
Next  is  Cricket!  It  is  a  bat  and  ball  game  played  between  two  teams  of  11  players  on  a                    
rectangular  field.  Cricket  is  very  popular  in  India,  Pakistan,  Australia,  England,  South             
Africa,  Sri  Lanka,  New  Zealand,  Bangladesh,  and  Zimbabwe.  Cricket  has  around  2.5             
billion  fans  in  the  world. (O  próximo  é  o  Cricket!  É  um  jogo  de  bola  e  taco  jogado  por  dois                     
times  de  11  jogadores  em  um  campo  retangular.  O  Cricket  é  muito  popular  na Índia,  Paquistão,                 
Austrália,   Inglaterra,   África   do   Sul,   Sri   Lanka,   Nova   Zelândia,   Bangladesh   e   Zimbabwe.)  
 
The  next  sport  is  Hockey.  It  is  mostly  played  in  continents  like  Europe,  Asia,  Africa,  and                 
countries  like  Australia,  United  States  and  Canada,  which  means  around  2  billion  people              
follow  Hockey  matches  in  the  world.  People  can  play  hockey  either  on  a  field  or  on  ice.                  
(O  próximo  esporte  é  o  Hockey.  É  mais  jogado  em  continentes  como  Europa,  Ásia,  África,  e                 
países  como  Austrália,  Estados  Unidos  e  Canadá,  o  que  significa  que  cerca  de  2  bilhões  de                 
pessoas  acompanham  partidas  de  hockey  no  mundo.  As  pessoas  podem  jogar  hockey  tanto  no               
campo   quanto   no   gelo.)  
 
Next  is  Baseball!  It  is  also  a  bat  and  ball  sport,  played  in  two  teams  of  nine  players  each.                    
There  are  Around  500  million  fans  of  baseball  in  the  world.  They  are  mostly  in  the  United                  
States,  Japan,  Cuba,  and  the  Dominican  Republic. (O  próximo  é  o  Baseball!  Também  é  um                
esporte  de  bola  e  taco,  jogado  em  dois  times  de  nove  jogadores  cada.  Existem  cerca  de  500                  
milhões  de  fãs  de  baseball  no  mundo.  A  maioria  deles  estão  nos  Estados  Unidos,  Japão,  Cuba                 
e   na   República   Dominicana.)  
 



 
Next  sport  is  Rugby.  Rugby  is  mostly  played  in  France,  England,  New  Zealand  and               
Australia,  but  it  is  also  present  in  South  Africa.  It  is  a  game  played  in  two  teams  with  an                    
oval  ball,  and  it  is  known  for  its  blend  of  strength,  power  and  speed. (O  próximo  esporte  é                   
o  Rugby.  O  Rugby  é  jogado  principalmente  na  França,  Inglaterra,  Nova  Zelândia  e  Austrália,               
mas  também  está  presente  na  África  do  Sul.  É  jogado  em  dois  times  com  uma  bola  oval,  e  é                    
conhecido   pela   mistura   de   força,   poder   e   agilidade.)  
 
Now  let’s  move  on  to  some  fun  winter  sports!  Curling  is  a  team  sport,  played  on  ice,                  
where  two  teams  slide  stones  made  of  granite  towards  a  target.  It  is  an  Olympic  winter                 
sport.  Since  it’s  a  winter  sport,  Curling  is  limited  to  cold  countries,  being  popular  in                
Canada  and  countries  in  Europe. (Agora  vamos  falar  de  alguns  esportes  de  inverno!  Curling               
é  um  esporte  praticado  no  gelo,  onde  dois  times  deslizam  pedras  feitas  de  granito  em  direção  a                  
um  alvo.  É  um  esporte  de  inverno  olímpico.  Pelo  fato  de  ser  um  esporte  de  inverno,  o  Curling                   
fica   limitado   a   países   frios,   sendo   popular   no   Canadá   e   países   na   Europa.)  
 
Next  is  an  amazing  winter  sport  called  ski  jumping.  In  this  sport,  the  athlete  slides  down                 
a  ramp,  jumps  from  it,  flies  in  the  air  for  some  seconds  in  an attempt  to  land  as  far  as                     
possible  down  the  hill  below .  Ski  jumping  was  created  in  Norway  and  is  popular  in                
Scandinavian  countries. (O  próximo  é  um  esporte  incrível  chamado  Ski  Jumping.  Neste             
esporte,  o  atleta  desliza  por  uma  rampa,  salta  e  voa  no  ar  por  alguns  segundos  na  tentativa  de                   
aterrissar  o  mais  longe  possível.  O  Ski  jumping  foi  criado  na  Noruega  e  é  popular  em  países                  
escandinavos.)  
 
And  finally,  the  last  is  a  beautiful  sport  called  figure  skating.  It  is  practiced  individually,  in                 
duos  or  groups  and  athletes  do  impressive  moves.  Figure  skating  is  popular  in  the               
United  States,  Canada  and  Russia.  And  now,  it  is  gaining  popularity  in  Asian  countries               
like  Japan,  China,  Korea  and  Taiwan. (E  finalmente,  o  último  é  um  belo  esporte  chamado                
figure  skating.  É  praticado  individualmente,  em  dupla  ou  grupos  e  atletas  fazem  movimentos              
impressionantes.  Figure  skating  é  popular  nos  Estados  Unidos,  Canadá  e  Rússia.  E  agora,  está               
ganhando   popularidade   em   países   asiáticos   como   Japão,   China,   Coréia   e   Taiwan.)   
 
That’s  it  for  today!  Do  you  have  a  favorite  sport?  Tell  us  in  the  comment  section!  Bye                  
bye! (É  isso  por  hoje  pessoal!  Você  tem  um  esporte  favorito?  Conta  pra  gente  nos  comentários!                 
Tchau!)  
 
 


