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VOCABULARY:

1.Nice to meet you.
2.I'm glad to know you.
3.How do you do?
4.Nice to meet you, too.
5.How is it going?
6.Hey, what's up?
7.It's been a long time.
8.You're welcome.
9.Not at all.
10. Don't mention it.
11.It's my pleasure.
12.The same to you.
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) Como vai?
) Há quanto tempo!
) Não há de que.
) Ei, como vai ( informal).
) Prazer em conhecê-lo.
) De nada.
) Que é isto ( obrigado).
) Fico feliz em conhecer você.
) Como você está? ( formal )
) Igualmente

( ) O prazer é meu.
( ) De nada. (O prazer é meu. )

Resposta:

TOPIC FOR CONVERSATION - SOCIAL PROBLEMS
1. ARE THERE HOMELESS SHELTERS IN YOUR COUNTRY?
2. DO YOU KNOW ANYONE WHO IS HOMELESS?
3. DO YOU THINK IN VITRO FERTILIZATION SHOULD BE AVALIABLE TO
PARENTS SO THEY CAN CHOOSE THE SEX OF THE CHILD?
4. DO YOU THINK PEOPLE SHOULD BE ALLOWED TO SMOKE IN PUBLIC
BUILDINGS?
5. DO YOU THINK THAT MINORITIES SHOULD BE GIVEN JOB PRIORITY
BECAUSE OF THEIR RACE? WHY/ WHY NOT?
6. WHAT ARE SOME REASONS PEOPLE USE ILLEGAL DRUGS?
7. WHAT ARE SOME REASONS PEOPLE BECOME HOMELESS?
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Hush hush

Pussycat Dolls

I never needed you to be strong
I never needed you for pointing out my wrongs
I never needed pain
I never needed strain
My love for you was strong enough
You should have known
I never needed you for judgements
I never needed you to question what I spent
I never asked for help
I take care of myself
I don't know why you think you got a hold on me
And it's a little late for conversations
There isn't anything for you to say
And my eyes hurt, hands shiver
So look at me and listen to me
Chorus
Because I don't want to stay another minute
I don't want you to say a single word
Hush, hush, hush, hush
There is no other way
I get the final say
Because I don't want to do these any longer
I don't want you
There's nothing left to say
Hush, hush, hush, hush
I've already spoken, our love is broken
Baby, hush hush
I never needed your corrections
On everything from how I act to what I say
I never needed words
I never needed hurt
I never needed you to be there everyday
I'm sorry for the way I let go
Of everything I wanted when you came along
But I am never beaten
Broken, not defeated
I know next to you is not where I belong
And it's a little late for explanations
There isn't anything that you can do
And my eyes hurt, hands shiver
So you will listen when I say
Repeat chorus
No more words, No more lies, No more crying

Fique calado

Pussycat Dolls

Jamais precisei de você pra me fortalecer
Nem para apontar meus erros
Jamais precisei de dor
Nem de pressões
Meu amor por você era forte o suficiente
E você deveria saber disso
Jamais precisei de seus julgamentos
Nem pra me perguntar no que gastei
Jamais pedi sua ajuda
Posso cuidar de mim mesmo
Não sei por que você acha que me controla
É tarde demais para conversar
Não há mais nada a se dizer
Meus olhos doem, minhas mãos tremem
Portanto, olhe pra mim e ouça
Refrão
Pois não quero ficar nem mais um minuto
Nem ouvir nem mais uma palavra
Fique calado
Não há outro jeito
A última palavra é minha
Pois não quero mais fazer isso
Não quero mais você
Não há mais nada a dizer
Fique calado
Já falei, nosso amor acabou
Fique calado
Jamais precisei de suas correções
Em tudo que fazia ou falava
Jamais precisei de palavras
Nem de mágoas
Nem de você presente o tempo todo
Desculpe-me pela maneira que agia
Sempre que queria algo e você estava por perto
Jamais me sinto arrasada
Triste, mas não derrotada
Sei que meu lugar não é ao seu lado
E é tarde demais para explicações
Não há mais nada que se possa fazer
Meus olhos doem, minhas mãos tremem
Então ouça quando eu disser
Repita refrão
Chega de palavras, mentiras e choros

No more pain, No more hurt, No more trying

Chega de dor, mágoas ou tentativas

