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

EPISÓDIO 5
M A T E R I A L D E A P O I O



Hoje nós vimos muitas coisas dessa época de festas do final do 
ano, holidays. Nesse período, todos querem estar junto com a 
família e amigos. E não é diferente para a mãe do Kevin. No 
último episódio nós vimos que ela comprou a passagem de volta 
(ticket) de Paris para os Estados Unidos, mas agora ela precisa 
chegar em Chicago, pois está em um estado diferente. Nesse 
contexto, veja abaixo um pouco do que aprendemos no episódio.

Christmas day é o dia do Natal (25/12), enquanto Christmas Eve é 
a véspera (24/12).

Ladies and gentlemen, boys and girls.

Christmas Eve X Christmas Eve

Essa é uma contração de madam (senhora).

Então no dia 31 de dezembro, teremos o New Years Eve, a 
véspera de ano novo.

Ma’am

That long

Pista dos aviões ou passarela das modelos.
The plane apparently overshot the runway after landing. (O 
avião aparentemente ultrapassou a pista após o pouso.)

Hitchhike
Pedir carona, que inclusive é ilegal nos EUA.

Runway

We had to hitchhike back to New York. (Tivemos que pegar 
carona de volta para Nova York).

Significa muito tempo
I can’t wait that long (Eu não posso esperar muito tempo)



At all
Qualquer coisa
Speak clearly if you speak at all (Fale claramente, se você falar 
qualquer coisa)

Essas foram as principais expressões que estudamos. Não deixe 
de revisar caso necessário. Aguardo você no último episódio do 
Intensivão de Inglês com Home Alone. Não perca!

I hope you enjoy this… 

Muito usado para não falar o nome de Jesus em vão.

Excuse me? (Com licença?)

Rock On! 

Pardon me? (Perdoe-me?)

Teacher Matias

What?

She did not impress me at all. (Ela não me impressionou em 
nada.)

Geez

Na negativa pode significar “de jeito nenhum”, “em nada”).

Argument
Significa uma briga verbal, mas não é a mesma coisa que uma 
discussão (discussion).

I will see you next time and… 

Discussion é uma discussão saudável.

Quando você não entender o que alguém falou, não fale “what?” 
(o que?), pois não será educado. Você pode falar:




