
Audio Transcription Week 14 (Transcrição do áudio da Week 14) 
 
Hello everyone! Today we will talk about how american people celebrate July 4th!             
So, play this audio and see the picture gallery at the same time. Let’s start! Pass to                 
the next picture. (Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre como o povo americano              
comemora o dia 4 de Julho! Então, dê play no áudio e veja a galeria de fotos ao mesmo                   
tempo. Vamos começar! Passe para a próxima foto.) 
 
The 4th of July is one of the most important holidays for the United States, it is the                  
Independence Day! Let's say it's like the United States' birthday!! So, it’s a big              
party! (O dia 4 de Julho é um dos feriados mais importantes para os Estados Unidos, é o dia  
da independência!! Vamos dizer que é como se fosse o Aniversário dos Estados Unidos!!              
Então, é uma grande festa!) 
 
Now, the next picture. Most people take the day off and enjoy time with family               
and friends. What they do? Well, go to another picture. (Agora, a próxima foto. A               
maioria das pessoas tira o dia livre e aproveita um tempo com a família e os amigos. O que                   
eles fazem? Bem, vá para a outra foto) 
 
On that day it is very common to have a picnic or a large American barbecue.                
Hamburger, hot dog, ribs and corn on the cob are the most famous foods that are                
part of this barbecue. Look at the next picture, we have a lot of typical foods here                 
too! (Nesse dia, é muito comum fazer um piquenique ou um grande churrasco americano.              
Hambúrguer, cachorro-quente, costela e espiga de milho são os alimentos mais famosos            
que fazem parte deste churrasco. Olhe a próxima foto, temos várias comidas típicas aqui              
também!) 
 
Next! Another interesting fact is how people dress on this day. Usually, they use              
the colors of the American flag: red, white and blue. (Próxima. Outro fato interessante              
é como as pessoas se vestem neste dia. Normalmente, eles usam as cores da bandeira               
americana: vermelho, branco e azul) 
 
Now, the last picture. One of the coolest things is the fireworks show. People go               
out into the streets to see the explosion of colors that happen at night. It’s               
Fantastic!! (Agora, a última foto. Uma das coisas mais legais é o show de fogos de artifício.                 
As pessoas saem às ruas para ver a explosão de cores que acontece a noite. É fantástico!!)  
 
That’s all for today! Play this audio again to learn even more! (Por hoje é só! Dê play                  
no áudio de novo para aprender ainda mais!) 


