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

EPISÓDIO 1
M A T E R I A L D E A P O I O



Como falei no começo, no Brasil, esse filme ganhou o nome de 
“Esqueceram de mim”. Talvez você se pergunte: mas “Home 
alone” não significa “sozinho em casa”?

Para começar, o filme acontece durante o período do Natal, e a 
palavra "Christmas" pode ser vista ou ouvida com um “X”. Então, 
não se assuste se você ouvir “Xmas”.

Nesse primeiro episódio eu comecei a explorar algumas 
expressões e frases baseadas no filme “Home Alone”, conhecido 
no Brasil como “Esqueceram de mim”. Sempre depois de assistir 
a um conteúdo, é importante revisar para que você possa fixá-lo. 
Por isso, eu preparei uma revisão das principais expressões que 
vimos nesse episódio.

Ladies and gentlemen, boys and girls.

Vamos ver agora algumas expressões e vocabulário que você 
assistiu durante o episódio:

Essa é uma expressão comum no inglês: I’m home alone (Eu 
estou sozinho em casa). 



Excuse me (Com licença)
Essa palavra em inglês tem tanto poder quanto “thank you”. Ela 
pode ser usada para chamar atenção ou pedir licença a alguém, 
quando você não entende o que alguém fala.

It’s not even rated “R”. (Não é nem restrito)
“R” é uma classificação que existe nos EUA para televisão e 
significa restricted (restrito), ou seja, para maiores de 17 anos.
Outra classificação é “G”, que significa general (geral).

Get off (sair… De cima)

Pick up você pode entender como um carro, mas ele como 
verbo, to pick up, significa “pegar”, mas no caso dessa frase, é 
pegar com um sentido de comprar. 

Did you by any chance pick up a voltage adapter thing? (Você 
comprou um adaptador de voltagem?)

O get é um verbo muito utilizado no inglês e pode ter vários 
significados. Por exemplo, get up (levantar), get in (entrar).

Will not = won’t

Nomes de familiares
Mother (mãe) - Father (pai)
Mom (mamãe) - dad (papai) - mais carinhoso
Uncle (tio) - Aunt (tia)

Mom! Uncle Frank won’t let me watch the movie. (Mamãe! O 
tio Frank não me deixa assistir ao filme)

Won't é a negativa de will, usado para algo no futuro, mas, nesse 
caso, você não traduz como “não vai me deixar”, como se fosse 
futuro. Quando você utiliza will ou won’t para coisas que as 
pessoas fazem repetidamente, você não traduz como “ir”, “vai 
ser”, “não vai ser”. Assim, essa expressão seria o mesmo que “não 
mesmo”.



Uma forma de falar “as festas/comemorações” em si, e não 
apenas o feriado, é com “the holidays”.

Burglar significa ladrão/assaltante e burglary é o assalto/roubo.

There’s always a lot of burglaries around the holidays (Tem 
sempre muitos roubos durante as festas)
A lot of é usado para “muitos/muitas” referindo-se a substantivos 
contáveis e incontáveis. 

Nesse caso, você não precisa responder com “like ice cream”, pois 
já está implícito no verbo auxiliar “do”;

Buzz did (Buzz pediu)
Did you order the pizza? (Você pediu a pizza?)

Por exemplo:
Do you like ice cream? (você gosta de sorvete?)

No inglês, é comum utilizar o verbo auxiliar referindo-se a toda a 
pergunta, ou seja, você não precisa repetir o “order the pizza” na 
resposta, pois está implícito no “did”.

Yes, I do (Sim, eu gosto)

Intend (pretender) ≠ entender
Costume (fantasia) ≠ costume
Novel (romance) ≠ novela

You guys é uma forma de se referir ao plural de você. Como no 
inglês “you” é usado tanto no singular quanto no plural, uma 
forma de diferenciar é adicionando “guys”. Outra forma é “you all 
- y’all”.

Peter, Kate, do you guys have a voltage adapter? (Peter, Kate, 
vocês têm um adaptador de voltagem?)

Are your parents home? (Os seus pais estão em casa?)

College (faculdade) ≠ colégio
Support (apoiar) ≠ suporte

Parents é um falso cognato e significa “pais” e não “parentes”. 
Outros falso cognatos muito comuns no inglês:

Lunch (almoço) ≠  lanche



Essa é uma abreviação de Santa Claus (Papai Noel)

I will see you next time and… 

How come you didn’t bring more cheese pizzas? (Por que 
você não trouxe mais pizzas de queijo?)

Rock On! 

Quando você usa essa estrutura, significa que algo ou alguém é 
muito daquele jeito.

How come are you here? = Why are you here? (Por que você está 
aqui?)

Such a + substantivo

I hope you enjoyed this… 

She’s such a beautiful person (Ela é uma pessoa linda)

No segundo episódio você vai aprender muito mais. Aguardo 
você!

Essas foram algumas frases e palavras que vimos durante o 
primeiro episódio do Intensivão de Inglês Home Alone. Viu como 
é possível aprender de forma descontraída? 

Teacher Matias

How come é um substituto para why (por que).

Santa (Papai Noel)




