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

EPISÓDIO 4
M A T E R I A L D E A P O I O



Fugazi 

Esse termo se refere ao protagonista de um filme, série ou livro.
Main character (personagem principal)

Cheap

By then

Sinônimo de happy. 

O “what about” pode ser usado em várias situações com sentido 
de “e” ou “e quanto a”.

This is the time to be jolly (Esta é a hora de ser feliz)

Maybe they’ll be gone by then (talvez eles tenham ido embora 
até lá)

Ladies and gentlemen, boys and girls.

What about you? (E você?)

Wagner is cheap (Wagner é pão duro)

Essa expressão é muito comum de se ouvir e significa “até lá”.

Além de “barato”, essa palavra pode ser usada com significado 
de mão de vaca, pão duro.

Jolly (feliz, contente)

Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que você esteja 
gostando e aprendendo com o Intensivão de Inglês com Home 
Alone. E como tenho feito ao final de cada episódio, eu trouxe 
algumas expressões que vimos.

What about the money? (E o dinheiro?)

Essa é sinônimo de fake (falso).
You're wasting your time, the stuff is fugazi. (Você está 
perdendo seu tempo, o material é falso.)



Mais, adição de algo.

Você utiliza com referência ao substantivo para não repetí-lo

They own this restaurant (eles são os donos deste restaurante)

Owe e own

I didn’t mean it

Gal

This gal has offered us two first-class tickets if we go Friday. 
(Essa garota nos ofereceu duas passagens de primeira classe se 
formos sexta-feira)

Uma forma de se falar “garota”, além de girl.

Plus

Membership is 350 dollars per year plus tax. (A associação custa 
350 dólares por ano mais impostos.)

She’s got (ela tem)
Significa a mesma coisa que “she has” e “she got” 

Owe significa dever algo a alguém, enquanto own significa ter 
algo, ser dono.
I owe him an apology. (Eu devo a ele um pedido de desculpas.)

One e ones

One para o singular e ones para o plural.
I like the blue car, Katy the red one. (Eu gosto do carro azul, Katy 
o vermelho) - Nesse caso, one faz referência ao substantivo carro.

Quando você quiser dizer que não teve a intenção de algo.
Sorry for interrupting you. I didn’t mean it. (Desculpe por 
interromper você. Não foi a minha intenção)

Pain in the ass
Significa que a pessoa é um saco, insuportável. Utilizando butt, é 
um pouco menos agressivo “pain in the bus”.



Whirl significa rodopiar, mas nesse caso é “testar”.
I’ll give them a whirl (Eu vou testá-los)

‘cause (porque)

E se não assistiu os episódios anteriores, não deixe de conferir. 
Esse é um esquenta para o Código da Fluência, na qual vou te 
falar como aprendi inglês e como você também pode aprender.

Contração de because

Teacher Matias

Conseguimos ver muita coisa nesse episódio, não é mesmo?

Rock On! 

I will see you next time and… 

I hope you enjoy this… 




