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Aprender inglês é um processo, não é possível 
atingir a fluência da noite para o dia e por isso 
é importante saber quais são os passos para 
que você consiga atingir seus objetivos e 
chegar no nível de inglês que sempre quis.

Além disso, é preciso entender que nas suas Além disso, é preciso entender que nas suas 
interações em inglês não vai ter roteiro, as 
pessoas nem sempre vão falar a frase padrão 
que se encontra nos livros e é por isso que no 
English Masters você aprende o inglês da vida 
real, aquele que as pessoas de verdade falam 
e que você vai encontrar nas suas viagens.

Nessa aula o Teacher Matias revelou para você Nessa aula o Teacher Matias revelou para você 
o passo a passo para falar inglês de verdade e 
você teve a oportunidade de ver na prática 
como acontece uma conversação real 
acompanhando o Teacher Matias pedindo 
breakfast em um restaurante nos EUA.

Neste material preparamos um resumo com Neste material preparamos um resumo com 
os principais vocabulártios da aula!

O PLANO PERFEITO: O CAMINHO 
PARA DOMINAR O INGLÊS EM ATÉ 

12 MESES



Fast food restaurant
(restaurante fast food)

Sit-down restaurant
(restaurante que o garçom
vem te atender na mesa)

Waiter/waitress
(garçom/garçonete)(garçom/garçonete)

Breakfast
(café da manhã)

Lunch
(almoço)

Dinner
(jantar)

Bottle of waterBottle of water
(garrafa de água)

Glass of water
(copo de água)

Glass
(vidro/copo)

Steak
(bife) (corte da carne)(bife) (corte da carne)



Bread
(pão)

Kinds of bread: 
White
(branco)

Whole wheat/brown
(integral)(integral)

 
Sourdough
(massa azeda)

Rye toast
(torrada de centeio)

Home fries
(fritas da casa)(fritas da casa)

Scrambled eggs
(ovos mexidos)

Chicken apple sausage
(linguiça de frango e maçã)

Hot sauce
(molho picante)



An order/ a side
(uma porção)

Hands down
(sem dúvida, o/a melhor!)

Want/ would like
(querer / gostaria)

I’ll have/ I’m going to haveI’ll have/ I’m going to have
(eu vou querer)

Can I have/get
(eu posso ter)

I’ll do
(eu vou comer/querer)

Can I start you off with some drinks?
(Posso começar te servindo algumas bebidas?)(Posso começar te servindo algumas bebidas?)

Can I get you something to drink?
(Posso pegar algo para você beber?)

Would you like some coffee?
(Você gostaria de um pouco de café?)

Would you care for some coffee?
(Aceita um café?)

Can I take your order?Can I take your order?
(Posso tirar o seu pedido?)





· Would you like some coffee?
· No, thank you.
· No, I’ll have bacon and eggs 
and brown bread, please.
· Thank you.
· Do you need some more time?
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SOMETHING
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1. Use the phrases and sentences below to 
complete the dialogue:

Waiter: Good morning. I’m Rachel. Here’s the 
menu.
Customer: Thank you.
Waiter: Would you like some coffee?
Customer: Yes, I’d love some coffee.
Waiter: Waiter: Do you need some more time?
Customer: No, I’ll have bacon and eggs and brown 
bread, please.
Waiter: Okay, anything else?
Customer: No, thank you.

2- Use one word from the box to complete the 
phrases/expressions appropriately:

a. A a. A bottle of water.
b. An order of eggs.
c. A side of bacon.
d. Would you care for some coffee? 
e. I would like some cream, please. 
f. Can I get you something to drink? 
g. Do you know what you want for breakfast? 
h. Do you need some more h. Do you need some more time? 
i. Is that all? 
j. Here you are.




