
 
Week 14: Audio transcription  
Topic: 4th of July/ Independence Day 
 
Hello guys! Have you ever heard of the 4th of July? It’s the Independence Day of the                 
United States, and we are celebrating it this week! Let’s learn more about this holiday.               
Swipe to the next picture. (Olá pessoal! Vocês já ouviram falar do dia 4 de Julho? É o dia da                    
Independência dos Estados Unidos, e nós estamos celebrando nesta semana! Vamos aprender mais             
sobre este feriado. Passe para a próxima figura.) 
 
The Fourth (4th) of July is one of the most important holiday celebrations in the USA. The                 
tradition of Independence Day celebrations started in the 18th century. (O 4 de julho é um                 
dos feriados mais importantes dos EUA. A tradição das celebrações do Dia da Independência              
começaram no século 18). 
 
Next picture! In July, 1776, the Congress voted for independence from Great Britain and,              
on 4th of July, the country adopted the Declaration of Independence, a historic document              
signed by Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams and others. (Próxima figura!             
Em julho de 1776, o congresso votou pela independência da Grã Bretanha e, no dia 4 de julho, o país                    
adotou a Declaração da Independência, um documento histórico assinado por Thomas Jefferson,            
Benjamin Franklin, John Adams e outros.) 
 
From 1776 to the present day, July 4th has been celebrated as the birthday of American                
independence, with festivities like fireworks, parades and concerts, but also family           
gatherings and barbecues. Let’s see some of them? Swipe to the right. (De 1776 até hoje, o                  
4 de julho é celebrado como a festa de aniversário da independência americana, com festividades como                
fogos de artifício, paradas, shows, mas também reuniões familiares e churrascos. Vamos ver alguns              
desses? Passe para a direita.) 
 
Fireworks! People celebrate this holiday with red, blue and white fireworks. Many people             
gather on the streets to watch the lights, and it became a big event on this day. (Fogos de                    
artifício! As pessoas celebram este feriado com fogos de artifício vermelho, azul e branco. Muitas               
pessoas se reúnem nas ruas para assistir as luzes, e isso se tornou um grande evento neste dia). 
 
Next! Parades! They became very traditional. Some people gather to watch it on TV, and               
others go to the streets to watch it live! (Próximo! Paradas! Elas se tornaram muito tradicionais.                
Algumas pessoas gostam de assisti-la na TV, e outras vão às ruas para assistir ao vivo!) 
 
Concerts! Big concerts are set up on this day, gathering thousands of people to              
celebrate the Fourth of July. (Shows! Grandes shows são realizados neste dia, reunindo milhares               
de pessoas para celebrar o 4 de julho). 
 
 



 
 
Next! People also like to celebrate this holiday with their families, and their favorite food               
on Independence Day is barbecue, hotdogs and desserts with the colors of the American              
flag. (Próximo! As pessoas também gostam de celebrar este feriado em família, e as comidas preferidas                
no dia da independência são churrasco, cachorro quente e sobremesas com as cores da bandeira               
americana). 
 
Sounds like a good celebration, right? Happy fourth of July! Go to the transcription to               
understand this audio even better! Bye bye! (Parece uma ótima celebração, certo? Feliz 4 de               
julho! Vá para a transcrição do áudio para entender ainda melhor! Tchau!) 
 
 

 


