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REVIEW (REVISÃO) GREETINGS – SAUDAÇÕES 
 

Os greetings, também traduzidos como saudações. 
 

Saudações de chegada 
As saudações de chegada são aquelas que usamos para cumprimentar quem está no local onde chegamos 
ou que usamos quando alguém chega a um lugar onde já estamos. 

 

Inglês Português 

Hello! Olá!; Oi! 

Hi! Olá!; Oi! 

Hi, what's your name? Oi! Qual é o seu nome? 

Good morning! Bom dia! 

Good afternoon! Boa tarde! 

Good evening! Boa noite! 

Welcome! Seja bem-vindo(a)! 

 

Saudações de despedida 
São as saudações que utilizamos ao nos despedirmos de alguém. 

 

Inglês Português 

Good night! Boa noite! 

See you later! Até logo! 

See ya! Até logo! 

Until next time! Até a próxima! 

See you tomorrow! Até amanhã! 

Goodbye! Tchau! 

Bye! Tchau! 

Bye-bye Tchau! 

Pleased to meet you! Prazer em conhecê-lo! 

Nice to meet you! Prazer em conhecê-lo! 



 

 

Inglês Português 

Take care! Se cuida! 

Have a nice weekend! Bom fim de semana! 

Have a nice day! Tenha um bom dia! 

So long! Até! 

 
 
 
 

Colors - cores 
 

Antes de vermos os nomes das cores, é importante saber que a palavra "cor" pode ser traduzida de duas 
formas em inglês: 

 

 color: variante típica do inglês dos Estados Unidos 

 colour: variante típica do inglês da Grã-Bretanha 



 

 

 Cores em inglês 

 blue - azul 

 yellow - amarelo 

 green - verde 

 red - vermelho 

 white - branco 

 black - preto 

 gray / grey - cinza 

 pink - rosa cor-de-rosa 

 orange - laranja / cor-de-laranja 

 purple - roxo 

 lilac - lilás 

 navy blue - azul-marinho 

 brown - marrom 

 beige - bege 

 

 

EXERCISES: Escreva as cores em inglês: 
 

 


