
T E A C H E R  M A T I A S

EPISÓDIO 2
M A T E R I A L D E A P O I O



Single seats only in coach. (Assentos únicos apenas na classe 
econômica)

Father Christmas (Papai Noel)

I missed the bus (Eu perdi o ônibus)

Economy premium - classe econômica com mais espaço

Outra coisa que podemos aprender com essa pergunta. Miss 
pode ser usado com sentido de perder um horário, enquanto 
lose (perder) é usado quando você perde algo físico, como um 
celular, suas chaves.
I lost my wallet (Eu perdi minha carteira) - lost é o passado de 
lose

Chegamos ao nosso segundo episódio do Intensivão de Inglês 
com Home Alone. E como no primeiro episódio, eu trouxe as 
principais palavras e expressões que vimos durante o episódio 
para que você possa revisar.

Repare que o verbo miss não está com a estrutura do passado 
(missed). Toda vez que você utiliza um verbo auxiliar (nesse caso 
did) no inglês, o verbo principal fica no seu formato normal.

Divisão de classes no avião

Business class - classe de negócios
First class - primeira classe

Couch - Nós chamamos a classe econômica de um avião de 
coach.

No nosso último episódio você viu que Santa Claus é o Papai 
Noel, mas na Inglaterra, ele é chamado de Father Christmas. Mas 
algumas pessoas de lá podem falar Santa também. 

Did we miss the flight? (Nós perdemos o voo?)

Ladies and gentlemen, boys and girls.



I ain’t here = I am not here (Eu não estou aqui)
He ain’t Australian = He isn’t Australian (Ele não é australiano)

Ain’t
O ain’t é usado de forma coloquial, muito informal, para negar 
alguma coisa.

Repare que nesse último exemplo, usei o Australian com letra 
maiúscula. Toda vez que você escrever uma língua ou 
nacionalidade em inglês, você deve escrever com letra 
maiúscula.

Fasten your seat belts (Aperte o cinto)
Toda vez que você estiver em um avião e ouvir essa frase, já sabe, 
é para apertar o cinto de segurança.

Stuff (coisas)
Essa palavra já está no plural, por isso, não fale “stuffs”. 
I have stuff to do. (Eu tenho coisas para fazer)

Essa palavra pode ter significados diferentes. Ela pode se referir a 
massa de pão, pizza, mas de maneira informal, pode significar 
dinheiro.

Dough

If the dough becomes sticky, add more flour. (Se a massa ficar 
pegajosa, acrescente mais farinha.)
Acey said you had some dough for me. (Acey disse que você 
tinha algum dinheiro para mim).

Aisle seat - assento do corredor

Tipos de assentos
Window seat - assento da janela
Middle seat - assento do meio

Change como verbo significa mudar, mas como substantivo 
pode se referir à troco ou mudança.

Keep the change (fique com o troco)



I will see you next time and… 

Teacher Matias

I hope you enjoyed this… 

Rock On! 

Your phones are still out of order (Seus telefones ainda estão 
sem funcionar)

Essa expressão é muito comum, você vai ouvi-la diversas vezes. 
Ela significa que você entendeu, resolveu algo na sua cabeça. 

Essas foram algumas frases e palavras que vimos durante o 
segundo episódio do Intensivão de Inglês Home Alone. Aguardo 
você no terceiro episódio.

I figured it out (Eu entendi)

Nesse caso não significa “fora de ordem”, mas sim que algo “não 
está funcionando”.




