O que encontras no teu Primeiro Dicionário Ilustrado
de Português-Inglês

Nas nuvens, no alto de cada
página, encontras a primeira e
a última palavra que estão na
página; neste caso, a
primeira palavra é escova
e a última é estrela.

Para te ajudar a compreender a
palavra principal, neste caso
escadas, encontras uma frase e a
sua tradução para inglês.
A primeira ilustração de
cada letra indica a inicial
com que se escrevem todas
as palavras que vais encontrar traduzidas nessa página.

de elefante a escondidas

A palavra a azul mais
escuro, neste caso
elefante é a palavra que
será traduzida e ilustrada.

A palavra a azul mais
claro, neste caso pea,
é a tradução da
palavra ervilha.

de escova a estrela
escadas stairs

escova brush

esquerda left

A Ana está a subir as escadas.
Ann is going up the stairs.

Isto é uma escova de dentes.
This is a toothbrush.

Na imagem, o coelho está à esquerda.
In the picture, the rabbit is on the left.

elefante elephant

escola school

escrever to write

esquilo squirrel

O elefante tem uma tromba comprida.
The elephant has a long trunk.

As crianças vão para a escola de autocarro.
Children go to school by bus.

O Lucas já sabe escrever o seu nome.
Lucas already knows how to write his name.

O esquilo come sementes e frutos secos.
The squirrel eats seeds and nuts.

ervilha pea

escondidas hide-and-seek

espada sword

estrela star

Quantas ervilhas estão no prato?
How many peas are there in the plate?

Vamos jogar às escondidas!
Let’s play hide-and-seek!

O pirata tem uma máscara e uma espada.
The pirate has a mask and a sword.

Podes ver estrelas no céu à noite.
You can see stars in the sky at night.
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As ilustrações ajudam-te
a compreender o sentido
das palavras traduzidas e
apresentam-te situações
engraçadas que podes
partilhar com os teus pais
e com os teus amigos.

O nome do animal ou do objeto
que aparece no canto da página
começa pela mesma letra das
palavras que estão nessa
página; aqui é um escaravelho.
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O número da página está
indicado dentro de uma
pequena ilustração.
Para saberes a ordem em que as letras
aparecem e para encontrares as palavras
que queres traduzir, repara no alfabeto
no final de cada página.

