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Hi, I'm a Dani, it's a pleasure!
I am the creator and also the voice
behind the Brazilianing Podcast.

I hope you're enjoying the
episodes. Very nice to know that it
is helping you to learn and improve

your Portuguese.
I invite you to get to know my

social networks.

LISTEN HERE

https://www.facebook.com/pg/Brazilianing-242770600008363/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/brazilian.ing/
https://www.youtube.com/channel/UCz8uz0TnMV4z3LXQGZ_D7kw/videos?view_as=subscriber
https://twitter.com/brazilian_ing
https://wondrous-creator-1518.ck.page/eb32f1dafc
http://brazilianing.com/PODCAST/


Todos os sábados Daniel e sua família vão à praia. Eles moram longe
da praia, mas uma vez por semana a família entra no carro e o pai de
Daniel dirige por horas até chegar na praia mais próxima.

Os pais de Daniel amam a praia. Daniel, sua irmã e irmão adoram a
praia também. O cachorro da família ama muito a praia. 

Mas é um problema ir à praia toda semana. O pai de Daniel se cansa de
dirigir tantas horas. O resto da família se cansa de ficar sentada no
carro por muitas horas também. A mãe de Daniel diz: "É divertido na
praia, mas leva muito tempo para chegar lá e voltar!"

Daniel, sua irmã e irmão estão muito tristes. Eles querem ir à praia,
mas a praia é um problema para a família. Eles tentam ir à piscina, mas
não é a mesma coisa.

Um dia, os pais de Daniel decidiram conversar com as crianças. Eles
disseram: "Temos um problema: não podemos mais ir à praia toda
semana, mas amamos a praia, e vocês amam a praia, e o cachorro ama
a praia também. Então, pensamos em uma solução. Precisamos morar
perto da praia!"

Daniel, sua irmã e irmão ficaram muito felizes! 

Agora eles moram perto da praia e podem ir à praia todos os dias!
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perguntas

Com que frequência Daniel e sua família costumavam

O cachorro da família gosta de ir à praia?

A família de Daniel vai à praia de ônibus?

Daniel, sua irmã e seu irmão gostam de ia à piscina?

Os pais de Daniel decidem conversar com as crianças. O que eles
têm para falar?

 ir à praia?
Eles iam à praia todos os sábados.

Sim, todos da família gostam de ir à praia, até mesmo o cachorro.

Não, o pai de Daniel dirige horas até chegar na praia.

Não, eles tentam ir à piscina, mas não é a mesma coisa que a praia.

Eles contam que todos vão ir morar perto da praia.
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