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

EPISÓDIO 3
M A T E R I A L D E A P O I O



Please

Esse foi mais um episódio do Intensivão de Inglês com Home 
Alone. O que você tem achado das aventuras de Kevin? 

Ladies and gentlemen, boys and girls.

Nesse episódio nós vimos a tentativa da família em voltar de 
Paris para Chicago e o Kevin nos seus primeiros desafios sozinho. 
Nesse contexto, tivemos várias palavras e expressões que você vai 
ouvir muito no cotidiano estadunidense. Vamos relembrá-los?

Call back

A palavra book é muito conhecida como livro, mas como verbo 
(to book), ela significa reservar, pagar, comprar.

Call back significa ligar de volta.

Please é uma palavrinha mágica. É importante que sempre seja 
usada.
We have to use the phone, please. (Nós temos que usar o 
telefone, por favor)

Why don’t you book us a flight home? (Porque você não compra 
um voo de volta para nós?)

Book

Only a wimp would be hiding under a bed. (Somente um 
covarde estaria se escondendo embaixo de uma cama)

Wimp
Wimp é uma palavra que significa covarde, banana, otário.

She’ll have to call you back (Ela vai ter que te ligar de volta)



A palavra stand by também é muito usada no português, e tem 
esse significado de ficar à espera de algo.
Maybe we can get you on a standby (Talvez a gente consiga um 
para você na lista de espera)

Hold on! (Espera aí)

Kind of
Você provavelmente conhece “mais ou menos” como “more or 
less” ou “so so”, mas uma palavra muito usada no inglês com 
esse sentido é kind of.
Sounds kind of hyper (Soa meio hiperativa)

O verbo “to hold” significa segurar, manter, esperar. Ele junto 
com a preposição on, vira um verbo frasal que pode significar 
segurar firme em algo ou esperar, mas além desses, pode ser 
usado com sentido de resistir, aguentar.

I said, I’m not afraid anymore (Eu disse, eu não estou mais com 
medo)
Anymore é traduzido como mais. Palavras com any, como 
anybody, anyone, anymore, anything, além de perguntas, são 
utilizadas em sentenças negativas, pois você não pode usar duas 
negativas numa frase. Então numa frase como “Ele não me 
ajuda com nada”, você não poderia dizer: he doesn’t help me 
with nothing”, pois temos as negativas “doesn’t help” e 
“nothing”. A frase deveria ser “he helps me with nothing” ou “he 
doesn’t help me with anything”.

Check on é usado para verificar, certificar algo.

Stand by

I’m calling to check on you (Estou ligando para saber se está 
tudo certo)

You name it \Você‚fala‚o‚nome·
Em português, essa expressão tem o sentido de “O que você 
disser”

Check on

Anymore, anything, anyone, anybody



No inglês não temos uma palavra para saudade, o mais próximo 
que temos é “really miss” (muita falta). 

Reach

Saudade

I’ll miss you (Vou sentir sua falta)

I hope you enjoyed this… I will see you next time and… 

Teacher Matias

Rock On! 

Não deixe de revisar o que vimos nesses três últimos episódios 
do Intensivão de Inglês Home Alone. Você vai reparar o quanto 
que já aprendeu com eles. Mas ainda temos muito mais. 
Aguardo você no quarto episódio.

Como verbo, significa roubar algo de uma loja. 
Shoplift (roubar loja)

Se você quiser se referir ao ladrão de lojas, basta adicionar o “er” 
no final: shoplifter.

Merry Christmas
Outra forma de falar Feliz Natal, além de Happy Christmas.

Agora, o ato de roubar é shoplifting.

 

How may I help you? (Como posso te ajudar?)

You’ve reached the Murphys. (Você ligou para os Murphys)

What can I do for you? (O que posso fazer por você?)

Perguntas feitas por vendedores

O verbo reach significa alcançar, mas no caso da frase abaixo o 
sentido muda. Lembre-se, a língua também depende do 
contexto. Nessa sentença, o significado é ligar. 

Quando você vai numa loja ou algum local que possua um 
atendente, provavelmente ele vai te fazer perguntas como essas:

How can I help you? (Como posso te ajudar?)




