
CONVERSATION 10 – BUSY WEEKEND                                                  

                    FIM DE SEMANA AGITADO (OCUPADO) 

 

1 – What are you doing this weekend? 

1 O que você vai fazer este fim de semana? 

Comentário: “busy” é ocupado e também pode ser traduzido como agitado. 

 

2 – I have so much to do. 

2 Tenho muita coisa para fazer. 

Comentário:  ”so much” pode ser tanto ou tanto. “too much” significa demais. 

 

3 – Why are you always so busy? 

3 Por que você está sempre ocupada? 

Comentário: “Always” significa sempre e seu antônimo é “never” . 

 

4 – Because I have two Jobs and I go to school part-time! 

4 Porque tenho dois empregos e vou para escola em meio período. 

Comentário: “part-time” significa meio período ou meio expediente. “Part-time 

job” é um emprego de meio expediente. 

 

5 – I sorry. Did I make you upset? 

5 Me desculpe. Eu te deixei chateada? 

Comentário: “upset” é sinônimo de “bored”. 

 

6 – No. I just have a lot of stress. 

6 Não. É que eu simplesmente tenho um monte de estresse. 



Comentário: “stress” é uma palavra que já foi incorporada à língua portuguesa, 

todavia, com outra grafia: “estresse”. “Estressado” em inglês é “stressed”. 

 

7 – Can I help you? 

7 Eu posso te ajudar? 

Comentário: “Can” pode ser substituído em pergunta pelo verbo “May”.  

 

8 – Not really. It’s just work and school stuff. 

7 Na verdade não. É só trabalho e coisas da escola. 

Comentário: “stuff” significa: coisas, objetos. 

 

9 – You need to make time for yourself.  

7 Você precisa encontrar tempo para você mesma. 

Comentário: Literalmente a tradução da frase seria: “Você precisa fazer tempo 

para você mesma. “To make time” é usado onde usamos “encontrar tempo”.  

 

10 – I know. Let’s get dinner together next weekend. 

7 Eu sei. Vamos jantar juntas no próximo fim de semana. 

Comentário: “to get dinner” é sinônimo de “to have dinner” ou “to dine”. A 

mesma expressão poderia ser: Let’s have dinner ou Let’s dine. 

 

 

 

 

 

 


