
Giving directions



Por que estudar como ouvir e dizer o trajeto para 

algum lugar?

Com o avanço da tecnologia, é comum pensar que aprender a 

dar ou receber o caminho para algum lugar é algo desnecessário.

Afinal, basta ligar o GPS no celular que chegamos a qualquer 

lugar, não é mesmo? Entretanto, imagine que você está 

conhecendo um lugar novo. A bateria do seu celular acaba e, 

além disso, você não tem um pacote de dados para usar o 

navegador. O que você faz?

Giving directions
Go straight ahead for 

one block and make a 

right.The

supermarket is

on the left.

How can I get to the

supermarket?



Em inglês, há o ditado:

“Better to ask the way, than go astray!”

Em uma tradução literal, isso quer dizer: “É melhor perguntar o 

caminho do que se perder!”. Um ditado parecido em português 

seria: “Quem tem boca vaia Roma!”, que também tem o sentido

de que é melhor perguntar quando se quer chegar a algum lugar.

Convencido de que esse tópico é importante?

Então, bora aprender isso!

How can I get to the

supermarket?

Go straight ahead for 

one block and make a 

right.The

supermarket is

on the left.



A: How can I get to the supermarket?

B: Go straight ahead for one block and make a right.       

The supermarket is on the left. 

How can I get to the

supermarket?

Go straight ahead

for one block and

make a right. The 

supermarket is on

the left.

Vamos começar vendo como perguntar para 

alguém o caminho:

Outras formas:

How do I get to .... ?

Where is .... ?

Do you know where .... is?

What’s the best way to get to .... ?



Para dizer o trajeto para um lugar, use o imperativo.

Uma frase no imperativo tem o verbo em sua forma 

base e geralmente não tem sujeito.

Você pode ver mais sobre esse assunto consultando o 

material: “Imperatives”.

Use the imperative

“Go straight for one block. Go through one 

roundabout and go straight ahead for two 

blocks. The market is at the end of the 

street.”

go/walk/drive/ride straight for

go/walk/drive/ride straight ahead for

(siga em frente)

Go through one roundabout

(atravesse uma rotatória)



Left or Right?
Se você se esquecer qual é lado é “left” (esquerda) e qual é “right” 

(direita), posicione suas mãos como na imagem ao lado.

O lado esquerdo formará a letra L (Left).

E o outro lá só pode ser o oposto... certo? 😬



“Turn left at the next intersection. Go across the street and go

straight ahead for four blocks and make a right. Walk for two 

blocks. The ice cream shop is on the corner across the street.”

Turn left? 

Make a right?

make/take a right

turn left/right

(vire à equerda/direita)

cross/go across the street

(cruze a rua)

turn left at the next intersection

(vire à esquerda na próxima esquina)



No Sul do Brasil, eles dizem: “segue reto toda a vida!”

Como dizer, em inglês, para a pessoa continuar em 

frente, ou seja, sem fazer viradas?

No turns?

“Continue straight for one block. Go through one roundabout 

and keep going straight ahead for two blocks.

The market is at the end of the street.”

continue straight for

keep going straight ahead for

(continue em frente)



Go up or down?
Make a left on the first street. Cross the bridge and 

take a right at the second corner.

Go up the street for five blocks. The movie theater is

go up/down the street for five blocks

(suba/desça a rua por cinco quarteirões)

take a right at the second corner

(vire à esquerda na próxima esquina)

at the next intersection = at the next corner



on the corner

(na esquina)

across the street

(do outro lado da rua)

Traffic light

traffic light

on the corner or at the corner?

Use ‘at’ quando dar instruções:

Turn at the second corner.

Use ‘on’ quando dizer o local:

It’s on the second corner.

Make a left on the second traffic light.

Drive straight ahead for two blocks. 

The ice cream shop is  on the corner across the street.”



Pratique as directions usando o Google Maps. Para isso 

siga os passos abaixo:

1) Programe seu Google Maps para falar as instruções em 

inglês (Veja como neste link: https://shorturl.at/epKP7);

2) Quando estiver a caminho de um lugar ao qual você já 

conhece o trajeto, ligue o Google Maps para ouvir as 

instruções em inglês;

3) Ao ouvir as instruções, repita em voz alta para praticar 

sua pronúncia.

Ah, você não precisa fazer seu trajeto de carro: você pode 

ir a pé ou de ônibus. Apenas lembre-se de selecionar o 

seu meio de transporte antes de iniciar o trajeto. Você irá 

notar que os nomes das ruas serão pronunciados de forma 

bastante estranha, mas não se preocupe. Seu objetivo 

será prestar atenção nas instruções do trajeto.

Bons estudos!

Dica de estudo:

https://shorturl.at/epKP7
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