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Episode 1  
English Portuguese 

Hello, my name is Little Pim. I am a 
Panda. 

Olá, meu nome é Pequeno Pim. Eu sou um Panda. 

Where is my bag? My bag?  
Oh, my bag. 

Onde está minha sacola? Minha sacola? Oh, 
minha sacola. 

There it is! Está aqui! 

Mmm, yummy. Hum, que delícia! 
Bamboo Bambu. 
I am eating bamboo. Eu estou comendo bambu. 
And what do you eat? E o que você come? 
I am eating an apple.  Eu estou comendo uma maçã. 
An apple (3x) Uma maçã. (3x) 
I am eating apples. Eu estou comendo maçãs. 
Apples (2x) Maçãs (2x) 
I am eating a banana. Eu estou comendo uma banana. 
A banana (3x) Uma banana. (3x) 
Bananas (2x) Bananas. (2x) 
I am drinking water. Eu estou bebendo água. 
Oh, it’s good! Hum, é bom! 
What are you drinking? O que você está bebendo? 
I am drinking milk. Eu estou bebendo leite. 
Mmm, Milk Hum, leite. 
He is drinking milk.  Ele está bebendo leite. 
Water Água. 
He is drinking water. Ele está bebendo água. 
Milk Leite. 
Water Água. 
He Ele. 
She Ela. 
He (2x) Ele (2x) 
She (2x) Ela (2x) 
He is eating. (2x) Ele está comendo. (2x) 
She is eating. (2x) Ela está comendo. (2x) 
He is drinking. Ele está bebendo. 
She is drinking. Ela está bebendo. 
Let’s do it again! Outra vez! 
What are you eating? O que você está comendo? 
I am eating an apple. Eu estou comendo uma maçã. 
What is he eating? O que ele está comendo? 



 

10/2/13  Little Pim Portugese Guide to DVD 1 p. 3 of 9    p. 3 of 9 

He is eating an apple. Ele está comendo uma maçã. 
She is eating an apple. Ela está comendo uma maçã. 
Apples Maçãs. 
I am eating a banana. Eu estou comendo uma banana. 
What is he eating? O que ele está comendo? 
He is eating a banana. Ele está comendo uma banana. 
What is she eating? O que ela está comendo? 
She is eating a banana. Ela está comendo uma banana. 
Bananas Bananas. 
What are you drinking? O que você está bebendo? 
I am drinking milk. Eu estou bebendo leite. 
What is she drinking? O que ela está bebendo? 
She is drinking milk. Ela está bebendo leite. 
Water Água. 
What is he drinking? O que ele está bebendo? 
He is drinking water. Ele está bebendo água. 
Mmm, it’s good! Hum, é bom! 
Goodbye, see you soon! Tchau, até breve! 
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Episode 2 
English Portuguese 

I am hungry! Let’s eat! Eu estou com fome! Vamos comer! 

A fork (2x) Um garfo. (2x) 
A spoon (2x) Uma colher. (2x) 
What is this? O que é isto? 
It is a spoon. É uma colher. 
She is hungry. Ela está com fome. 
She is eating. Ela está comendo. 
She is eating with a spoon. Ela está comendo com uma colher. 
He is hungry. Ele está com fome. 
He is eating. Ele está comendo. 
A sandwich Um sanduíche. 
She is eating a sandwich. Ela está comendo um sanduíche. 
She is thirsty. Ela está com sede. 

He is thirsty. Ele está com sede. 

She is drinking water. Ela está bebendo água. 
He is drinking water. Ele está bebendo água. 
A plate Um prato. 
What is this? O que é isto? 
It is a plate. É um prato. 
Plates  Pratos. 
A glass (2x) Um copo. (2x) 
A knife Uma faca. 
It is a knife. É uma faca. 
A napkin Um guardanapo. 
Napkins Guardanapos. 
A napkin Um guardanapo. 
She is setting the table. (2x) Ela está arrumando a mesa. (2x) 
Let’s eat!  Vamos comer! 
Let’s do it again! Outra vez! 
A fork Um garfo. 
A spoon Uma colher. 
A sandwich Um sanduíche. 
What is this? O que é isto? 
It is a plate. É um prato. 
A glass Um copo. 
A napkin Um guardanapo. 
A knife Uma faca. 
Goodbye, see you soon! Tchau, até breve! 
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Episode 3 
English Portuguese 

It’s breakfast time! É hora do café da manhã! 
What do you eat for breakfast? Qual é o seu café da manhã? 

Breakfast Café da manhã. 
Eggs (2x) Ovos. (2x) 
She is eating eggs. Ela está comendo ovos. 
What is this? O que é isto? 
It is a fork. É um garfo. 
Mmm, eggs! Hum, ovos! 
Bread Pão. 
She is eating bread. Ela está comendo pão. 
What is this? O que é isto? 
It is a spoon. É uma colher. 
He is eating with a spoon. Ele está comendo com uma colher. 
Yogurt Iogurte. 
He is eating yogurt. Ele está comendo iogurte. 
Orange juice Suco de laranja. 
He is drinking orange juice. Ele está bebendo suco de laranja. 
Milk Leite. 
He is drinking milk. Ele está bebendo leite. 
Bread Pão. 
She is cutting bread. Ela está cortando o pão. 
Butter (3x) Manteiga. (3x) 
Fruit Frutas. 
What is he eating? O que ele está comendo? 
He is eating fruit. Ele está comendo frutas. 
Mmm, yummy. Hum, delícia! 
She is cutting fruit. Ela está cortando as frutas. 
Breakfast Café da manhã. 
Let’s do it again! Outra vez! 
Eggs Ovos. 
She is eating eggs. Ela está comendo ovos. 
Yogurt Iogurte. 
He is drinking orange juice. Ele está bebendo suco de laranja. 
Bread Pão. 
Butter Manteiga. 
Fruit Frutas. 
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Episode 4 
English Portuguese 

I am hungry! It’s lunch time! Eu estou com fome! É hora do almoço!  
Bamboo soup!  Sopa de bambu! 
What do you eat for lunch? O que você come no almoço? 
Soup Sopa. 
She is making soup. Ela está fazendo sopa. 
He is making pasta. Ele está fazendo macarrão. 
Pasta Macarrão. 
Mmm, yummy! Hum, delícia! 
She is making soup for lunch. Ela está fazendo sopa para o almoço. 
He is making pasta for lunch. Ele está fazendo macarrão para o almoço. 
She is eating pasta for lunch. Ela está comendo macarrão almoço. 
It’s hot!  Está quente! 
She is eating soup for lunch. Ela está comendo sopa almoço. 
What do you eat with chopsticks? O que você come com pauzinhos? 
Chopsticks Pauzinhos. 
She is eating with chopsticks. Ela está comendo com pauzinhos. 
He is eating with chopsticks. Ele está comendo com pauzinhos. 
Rice Arroz. 
She is eating rice. Ela está comendo arroz. 
Chicken Frango. 
She is eating chicken. Ela está comendo frango. 
A sandwich (2x) Um sanduíche. (2x) 
She is eating a sandwich. Ela está comendo um sanduíche. 

Bread Pão. 
She is eating bread. Ela está comendo pão. 
Cheese Queijo. 
A tomato (2x) Um tomate. (2x) 
Let’s do it again! Outra vez! 
She is making soup. Ela está fazendo sopa. 
She is eating chicken. Ela está comendo frango. 
Rice Arroz. 
Pasta Macarrão. 
What is this? O que é isto? 
Cheese Queijo. 

Goodbye, see you soon! Tchau, até breve! 
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Goodbye, see you soon! Tchau, até breve! 
 

 
Episode 5 

English Portuguese 
Mmm, yummy. Hum, delícia. 
How do you make a cake? Como você faz um bolo? 
Eggs (2x) Ovos. (2x) 
Butter Manteiga. 
Flour Farinha de trigo. 
Milk Leite. 
Water Água. 
He is pouring milk. Ele está despejando leite. 
He is stirring. Ele está mexendo. 
She is stirring. Ela está mexendo. 
They are making a cake. Eles estão fazendo um bolo. 
An oven Um forno. 
Be careful, it’s hot! Cuidado, está quente! 
Strawberries Morangos. 
She is eating a strawberry. Ela está comendo um morango. 
Kiwis Kiwis. 
Cake!  Bolo! 
What is she eating? O que ela está comendo? 
She is eating cake. Ela está comendo bolo. 
He is eating cake. Ele está comendo bolo. 
Mmm, yummy! Hum, que delícia! 
Let’s do it again! Outra vez! 
Butter Manteiga. 
Flour Farinha de trigo. 
She is stirring. Ela está mexendo. 
They are making a cake. Eles estão fazendo um bolo. 
An oven Um forno. 
Be careful, it’s hot! Cuidado, está quente! 
Strawberries Morangos. 
Kiwis Kiwis. 
She’s eating a strawberry. Ela está comendo um morango. 
Cake Bolo. 
Goodbye, see you soon! Tchau, até breve! 
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Episode 6 

English Portuguese 
I’m hungry! Eu estou com fome! 
It’s dinnertime! É hora do jantar! 
What do you eat for dinner? O que você janta? 
Be careful, it’s hot! Cuidado, está quente! 
Fish Peixe. 
Mmm, yummy! Hum, que delícia! 
Fish Peixe. 
What is this? O que é isto? 
Rice Arroz. 
She is eating rice. Ela está comendo arroz. 
Meat Carne. 
She is eating meat. Ela está comendo carne. 
She is eating broccoli. Ela está comendo brócoli. 
What is this? O que é isto? 
Broccoli Brócoli. 
Salt (2x) Sal. (2x) 
Pepper (3x) Pimenta. (3x) 
Corn Milho. 
What is he eating? O que ele está comendo? 
He is eating corn. Ele está comendo milho. 
A tortilla Uma tortilha. 
He is eating a tortilla. Ele está comendo uma tortilha. 
It’s hot. Está quente. 
She is eating a tortilla. Ela está comendo uma tortilha. 
Dessert!  Sobremesa! 
What is he eating? O que ele está comendo? 
Dessert Sobremesa. 
Fruit Frutas. 
They are eating dessert. Eles estão comendo sobremesa. 
Let’s do it again! Outra vez! 
Fish Peixe. 
Rice  Arroz. 
She is eating meat. Ela está comendo carne. 
Broccoli Brócoli 
What is this? O que é isto? 
Salt Sal. 
Pepper Pimenta. 
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He is eating a tortilla. Ele está comendo uma tortilha. 
Dessert Sobremesa. 
Goodbye, see you soon! Tchau, até breve! 

 
 

Episode 7  
English Portuguese 

What is this? O que é isto? 
A dog (2x) Um cachorro. (2x) 
A cat (2x) Um gato. (2x) 
A kitten (2x) Um gatinho. (2x) 
Kittens Gatinhos. 
What’s this? O que é isto? 
It’s a dog. É um cachorro. 
A dog. Um cachorro. 
What is this? O que é isto? 
It’s a kitten. É um gatinho. 
He is drinking. Ele está bebendo. 
He is eating. Ele está comendo. 
He is purring. (2x) Ele está ronronando. (2x) 
He is licking. Ele está lambendo. 
He is licking the milk. (2x) Ele está lambendo o leite. 
The tail O rabo. 
He is wagging his tail. Ele está abanando o rabo. 
He is barking. Ele está latindo. 
He is drinking water. Ele está bebendo água. 
Let’s do it again! Outra vez! 
What is this? O que é isto? 
It is a dog. É um cachorro. 
A cat Um gato. 
What is this? O que é isto? 
It’s a kitten. É um gatinho. 
He is licking the milk. Ele está lambendo o leite. 
The tail O rabo. 
The dog is wagging his tail. O cachorro está abanando o rabo. 
He is barking. Ele está latindo. 
Goodbye, see you soon! Tchau, até breve! 

 


