
 

Going to a Party 

A: Are you going to the party on Saturday? 

B: I was thinking about it. Are you? 

 

A: Yeah, I heard it's gonna be a lot of fun. 

B: Really? Well, what time does it start? 

 

A: It starts at 8:00 pm, and I really think 

you should go. 

B: Well, who else is going to be there? 

 

A: Everyone from school. 

B: How do you know it's going to be so 

fun? 

 

A: This party is going to have a DJ, food, 

and drinks. 

B: Wow, that does sound like it's going to 

be fun. 

 

A: So am I going to see you at the party? 

B: Yeah, I will be there. 

 

 

 

 

 

 

 

A: Você vai para a festa no sábado? 

B: Eu estava pensando sobre isso. Você 

vai? 

 

A: Sim, eu ouvi dizer que vai ser muito 

divertido. 

B: Sério? Bem, que horas (ela) começa? 

 

A: (Ela) começa às 20:00, e eu realmente 

acho que você deveria ir. 

B: Bem, quem mais vai estar lá? 

 

A: Todos da escola. 

B: Como você sabe que (ela) vai ser tão 

divertida? 

 

A: Esta festa vai ter um DJ, comida e 

bebidas. 

B: Uau, isso “realmente” parece que vai ser 

divertido. 

 

A: Então eu vou te ver na festa? 

B: Sim, eu estarei lá. 

 

 

 

 

 

 

  



 
A: Are you going to the party on Saturday? 

Você vai para a festa no sábado? 

He is going to sell his car. = Ele vai vender o carro dele. 

Is he going to sell his car? = Ele vai vender o carro dele? 

You are going to sell your car. = Você vai vender seu carro. 

Are you going to sell your car? = Você vai vender seu carro? 

 

B: I was thinking about it. Are you? 

Eu estava pensando sobre isso. Você vai? 

 

A: Yeah, I heard it's gonna be a lot of fun. 

Sim, eu ouvi dizer que vai ser muito divertido. 

I heard you’re going to Japan. = Eu ouvir falar que você vai para o Japão. 

 

A lot of time. = Muito tempo. 

A lot of money.  = Muito dinheiro. 

 

B: Really? Well, what time does it start? 

Sério? Bem, que horas (ela) começa? 

Does it work? = Isso funciona? 

Does she like to play video game? = Ela gosta de jogar video game? 

 

A: It starts at 8:00 pm, and I really think you should go. 

(Ela) começa às 20:00, e eu realmente acho que você deveria ir. 

 

B: Well, who else is going to be there? 

Bem, quem mais vai estar lá? 

 

A: Everyone from school. 

Todos da escola. 

 

 



 
B: How do you know it's going to be so fun? 

Como você sabe que (ela) vai ser tão divertida? 

This is so cool. = Isto é tão legal. 

 

A: This party is going to have a DJ, food, and drinks. 

Esta festa vai ter um DJ, comida e bebidas. 

 

B: Wow, that does sound like it's going to be fun. 

Uau, isso “realmente” parece que vai ser divertido. 

He does speak French. = Ele realmente fala francês. 

 

This may sound like a nice idea. = Isso pode parecer uma boa ideia. 

 

A: So am I going to see you at the party? 

Então eu vou te ver na festa? 

 

B: Yeah, I will be there.  

Sim, eu estarei lá. 
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