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COMPREENSÃO DE 
MENSAGENS ESCRITAS 



LIÇÃO 1 – APRESENTAR-SE 

- Olá! 

- Chamo-me Peter. Como te chamas? 

- Chamo-me Jane. Muito gosto. 

- É um prazer. Que festa espetacular! 

- Sim, é. Qual é a tua nacionalidade? 

- Sou de Amesterdão. 

- Amesterdão? És alemão? 

- Não, não sou alemão. Sou holandês. 

- Oh, és holandês. Desculpa. 

- Não há problema. E tu, de onde és? 

- Eu vim de Londres, mas não sou inglês. 

- Não? Então qual é a tua nacionalidade? 

- Bem, os meus pais eram espanhóis, então eu também sou espanhol. 

- Isso é muito interessante, Espanha é um belo país. 

- Obrigada. É um lugar espetacular.Olá! 

PERGUNTAS 
1. Qual é o nome da rapariga? 
2. Qual é o nome do rapaz? 
3. O Peter é alemão? 
4. Qual é a sua nacionalidade? 
5. Quem é espanhol? 
6. Onde vive a Jane? 
7. Como te chamas? 
8. Quantos anos tens? 
9. Onde vives? 
10. Qual é a tua nacionalidade? 
 

 
. 
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LIÇÃO 2- A MINHA FAMÍLIA 

Querida Yoko, 

Deixa-me falar-te da minha família. Eu moro com minha mãe, com o meu pai e com a 
minha irmã mais velha. Vivemos na Califórnia. O nome da minha mãe é Carmen. Ela 
é mexicana e fala inglês e espanhol. É professora de espanhol, é baixa e magra, tem 
cabelos castanhos compridos e olhos castanhos. O nome do meu pai é David. Ele é 
americano, é alto e um pouco gordo! Tem cabelo castanho curto e olhos azuis, Ele 
trabalha num banco. A minha irmã Shania tem 14 anos e adora ouvir música. Ela 
ouve música o tempo todo! Tem longos cabelos castanhos e olhos verdes, como eu. 
Eu também tenho cabelo comprido. Temos um cachorro de estimação, Brandy. Ele é 
preto e branco e muito amigável. 

Escreve-me e fala-me sobre tua família. 

Beijinhos 

Kelly 

 

QUESTÕES 

1. Quem escreve a carta? 

2. Para quem? 

3. Quantas pessoas tem a família da Kelly? 

4. O que sabe sobre a sua mãe? 

5. E sobre o pai? 

6. Ela tem uma irmã? 

7. Como é a sua irmã? 

8. Qual é o passatempo da irmã? 

9. A Kelly tem um cão? 

10. O que podes dizer sobre a tua família? 
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LIÇÃO 3- A Casa 

 

O Sr. e a Sra. Smith têm um filho e uma filha. O nome do filho é John. O nome da 
filha é Sarah. 

Os Smith moram numa casa. Eles têm uma sala de estar e veem TV na sala de estar. O 
pai cozinha a comida na cozinha. Eles comem na sala de jantar. A casa possui dois 
quartos. Eles dormem nos quartos e guardam as suas roupas no armário. Há um quarto 
de banho. Eles escovam os dentes no quarto de banho. 

A casa tem um jardim. O John e a Sarah brincam no jardim. Eles têm um cão. John e 
Sarah gostam de brincar com o cão. 

 

PERGUNTAS : 

1. Quem vive nesta casa? 
2. Quantas divisões tem a casa? 
3. Onde fazem as refeições? 
4. Onde dormem? 
5. Onde cozinham? 
6. Onde lavam os dentes? 
7. Onde brincam com o cão? 
8. E tu, vives numa casa ou num apartamento? 
9. Como é a tua casa ou o teu apartamento? 
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LIÇÃO 4 – A MINHA ESCOLA 

Esta é a nossa sala de aula. É luminosa, limpa e grande. A sala é bonita. As paredes 
são brancas, o chão é castanho. Há uma porta e três janelas. Quando está quente, elas 
estão abertas. Quando está frio, elas estão fechadas. Há um quadro preto na parede. 
Nós escrevemos nele. No quadro estão escritas algumas palavras. Sentamo-nos em 
cadeiras em frente às mesas. 

As mesas são bonitas e verdes. A mesa do professor fica perto do quadro. Somos 
dezassete alunos e um professor. Aprendemos muitas disciplinas na escola: francês, 
inglês, história, literatura, matemática, física, química, biologia, geografia e educação 
física. 

 

PERGUNTAS 

1. Como é a sala de aula? 

2. Qual é a cor das paredes da sala de aula? 

3. Onde está o quadro? 

4. Onde estão as cadeiras? 

5. Como são as mesas? 

6. Quantas pessoas estão na sala? 

7. Quais são as disciplinas? 

8. Como é a tua sala de aula? 

9. Quais são as tuas disciplinas favoritas na escola? 

10. Qual a disciplina de que não gostas? 
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LIÇÃO 5 - COMPRAS 

A Mary e eu tivemos uma ótima manhã. Fomos às compras e gastamos muito 
dinheiro. Compramos presentes para todos porque o Natal está a chegar. Comprei 
algumas roupas para mim e para a minha irmã. Para a minha mãe, fui à loja de 
cosméticos e comprei um perfume maravilhoso. Para o meu pai, comprei uma bela 
camisa e uma gravata a condizer. A Mary tem uma grande família. Ela foi à livraria e 
comprou alguns livros para os avós. Ela escolheu um belo chapéu para a mãe e um 
belo relógio para o pai. A irmã dela tem 5 anos, então ela comprou-lhe um pequeno 
brinquedo. 

Esta noite, haverá um grande jantar em nossa casa. Compramos muitos vegetais e 
frutas e também carne, pão e batatas. A minha mãe cozinhou o seu cheesecake e os 
pais da Mary vão trazer vinho, cerveja e sumos. 

 

PERGUNTAS 

 
1. Onde foi a Mary? 
2. Porque estão a comprar presentes? 
3. O que é que eu compro para os meus pais? 
4. O que é que a Mary compra para os seus avós? 
5. Quantos anos tem a sua irmã? 
6. O que é que a Mary compra para a sua irmã? 
7. O que compramos para o jantar? 
8. Quem traz o cheesecake? 
9.  O que trazem os pais da Mary? 
10. Que presentes compras para a tua família? 
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LIÇÃO 6- QUAL É O TEU ALIMENTO FAVORITO? 

Mary, Maya e John estão num restaurante. 

- Qual é a tua comida favorita, Maya? 

- Eu adoro pizza. E tu? 

- A minha comida favorita é peixe com batatas fritas. 

- Gosto de batatas fritas, mas não gosto de peixe. 

Maya come uma grande fatia de pizza e Mary come um hambúrguer grande e algumas 
batatas fritas. John não está com fome, então ele não come, mas bebe um copo grande 
de sumo de laranja. 

- E para a sobremesa? Tu gostas de bolos? 

- Todos gostamos, mas hoje eu quero um gelado. Quem quer gelado? 

- Todos nós queremos gelado. É uma delícia. 

 

PERGUNTAS 

1. Onde estão os três amigos? 
2. Qual é a comida favorita da Maya? 
3. Qual é a comida favorita da Mary? 
4. O John tem fome? E sede? 
5. Quem come gelado como sobremesa? 
6. Como está o gelado? 
7. Qual é a tua comida favorita? 
8. Qual é a tua sobremesa favorita? 
9. O que gostas de beber? 
10. Sabes cozinhar? 
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LIÇÃO 7 – HOBBIES / PASSATEMPOS 

 

Muitos alunos da nossa escola têm hobbies interessantes. Lara tem 11 anos. Ela gosta 
de escrever poemas e pintar quadros. 

Tom tem 15 anos e tem hobbies muito interessantes. Ele gosta de dançar, criar sites na 
Internet e tocar piano. 

Robert tem quase 13 anos. Os seus hobbies são jogar futebol e ler histórias de 
detetives. 

 

PERGUNTAS 

1. Quantos anos tem a Lara? 
2. Quais são os seus passatempos? 
3. Que idade tem o Tom? 
4. Quais são os seus passatempos? 
5. E o Robert, que idade tem? 
6. Ele gosta de escrever? 
7. Quais são os seus desportos favoritos? 
8. E tu, quais são os teus passatempos? 
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LIÇÃO 8 – O MEU DIA 

O dia favorito da Maria é o domingo. Ela levanta-se às dez horas. De manhã, ela toma 
o pequeno-almoço e depois visita os avós. Depois, à uma hora, ela chega a casa e 
almoça com a família. 

À tarde, ela vê um vídeo ou ouve música. Então, às seis horas é hora do jantar. Faz o 
trabalho de casa para o dia seguinte. Na segunda-feira, levanta-se às sete horas. 

À noite, ela joga jogos de computador ou vê um filme. Ela diverte-se muito. 

Então, às nove horas, ela toma banho e vai para a cama. Amanhã, a escola começa às 

oito horas. 

 

PERGUNTAS 

1. Qual é o dia preferido da Mary? 
2. A que horas se levanta? 
3. Quando toma o pequeno-almoço? 
4. Depois do pequeno-almoço, onde vai? 
5. O que faz à tarde? 
6. A que horas janta? 
7. E depois do jantar, o que faz? 
8. Como é o teu domingo? 
9. Como é o teu dia na escola? 
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LIÇÃO 9- As minhas atividades diárias 

Adam: Estou muito cansado. É muito cedo para mim! 

Ricky: Cedo? É tarde! São oito e meia! 

Sarah: Em Itália, normalmente levantamo-nos às seis e meia e saímos de casa às sete 

e meia. 

Ricky: Sim, começamos a escola às oito em Itália. 

Adam: Oito! Uau! É tão cedo! A nossa primeira aula começa às nove menos um 

quarto. E hoje é matemática! 

Sarah: Mas em Itália normalmente terminamos a escola à uma da tarde. 

Ricky: Certo. Almoçamos em casa. 

Chloe: Então, estão livres à tarde? Que sorte! 

Sarah: Sim, mas temos sempre muitos trabalhos de casa à tarde. 

Adam: Terminamos a escola às três e vinte. Depois chegamos a casa às quatro. 

Costumo jogar jogos de computador. 

Ricky: Fixe! Mas e os teus trabalhos de casa? 

Adam: Faço os trabalhos de casa à noite, depois do jantar e, às vezes, faço-os no 

autocarro. 

 

LEITURA 

1. Quem está a falar? 

2. De que estão a falar? 

3. Quando começa a escola em Itália? 

4. Quando termina? 

5. Vão à cantina almoçar? 

6. Quando é que o Adam termina as aulas? 

7. Normalmente, quando é a hora dos trabalhos de casa? 

8. E o Adam? O que é que ele costuma fazer à tarde? 

9. Quando é que ele está a fazer os trabalhos de casa? 

10. Onde é que ele às vezes faz os trabalhos de casa? 
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LIÇÃO 10- O meu animal de estimação 

Nathan, 13 anos. Sou louco por animais! Na verdade, na minha família somos todos 

loucos por animais. Temos dois cães: o Tash é um grande cão preto, mas é muito 

amigável. Dylan é um cachorrinho preto. A minha mãe tem uma gata chamada Freda. 

É castanha e preta e já é bastante velha. A minha irmã Maddie tem dois coelhos de 

estimação. São brancos e muito fofinhos. Que animal de estimação tenho? 

Peixes!Tenho um aquário com muitos peixes tropicais. Os meus peixes favoritos são 

pequenos e azuis e são muito rápidos. 

Jackson, 13 anos. Sou de Birmingham, é uma grande cidade no centro de Inglaterra. 

Temos um apartamento no centro da cidade. É bom, mas não é um bom lugar para um 

animal de estimação como um cão ou um gato. Tenho um animal de estimação 

perfeito para um apartamento, mas é bastante incomum. Qual é o meu animal de 

estimação? Tenho uma lagartixa. Chama-se Draco e é uma lagartixa de-leopardo. É 

castanha com manchas pretas e tem cerca de 20 centímetros de comprimento. A 

casadela é um tanque de vidro. É muito ativa à noite e os insetos são a sua comida 

preferida. As lagartixas são animais de estimação interessantes!  

LEITURA 

1. Quantos cães tem o Nathan? 

2. Dylan é um cão grande? 

3. Quem é Freda? 

4. Como é que ela é? 

5. Maddie tem um peixe como animal de estimação? 

6. Onde vivem os peixes? 

7. Jackson tem um cão ou um gato? 

8. Como é o Draco? 

9. Onde é que vive? 

10. Qual é a sua comida preferida? 
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LIÇÃO 11 - COMPRAS DE ROUPA 

Vijay: Olá, o que fazes aqui? 

Sarah: Estou à espera do Ricky e do Adam. Vamos escolher um presente de 

aniversário para a Emily. 

Vijay: Onde estão eles? 

Sarah: Estão a ver sapatilhas naquela loja de desporto ali ao fundo. 

Adam e Ricky chegam... 

Adam: Ei, Vijay! Também estás a comprar um presente para a Emily? 

Vijay: Não, não estou. Já lhe dei um cachecol e umas luvas. 

Sarah: É bonito. Queremos dar-lhe uma t-shirt ou um vestido. 

Vijay: Porreiro! Adeus, então. Vou ao parque jogar futebol. 

Ricky: Ei! Espera por nós, Vijay! Até logo, Sarah. 

Adam, Ricky e Vijay querem ir... 

Sarah: Esperem aí! Para onde vão os dois? 

Adam: Mas tu podes escolher uma t-shirt para a Emily... Ou um vestido... Ou uma 

saia. 

Sarah: A Emily é amiga de quem, afinal? 

Ricky: É tua! Bem, é nossa! 

Sarah: Certo! E este presente é de todos nós, por isso vamos! 

 

LEITURA 

1. De que se trata? 

2. É o aniversário de quem? 

3. O que querem comprar como presente? 

4. Onde estão os rapazes?  

5. De quê que eles estão à procura? 

6. Que presente o Vijay vai oferecer à sua amiga? 

7. O que Vijay quer fazer? 

8. Os rapazes querem ficar nas compras com a Sarah? 

9. A Sarah ficou satisfeita com isso? 

10. Que presente a Emily vai receber dos três amigos? 
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LIÇÃO 12- NO RESTAURANTE 

Empregada: Bom dia! Em que posso ajudar? 

Martha: Olá! É muito tarde para pedir o pequeno-almoço? 

Empregada: Não, de todo. Nós servimos pequeno-almoço até ao meio-dia. E hoje 

temos uma oferta especial – o nosso pequeno-almoço inglês completo por apenas 6€. 

Martha: Oh, acho que preferia algo mais suave. Pode ser uma omelete, por favor? 

Empregada: Sim, claro. Gostaria com ou sem recheio? 

Martha: Hmm, pode fazer com queijo e tomate? 

Empregada: Sem problema! Gostaria de uma torrada a acompanhar? 

Martha: Sim, por favor, e manteiga, também. 

Empregada: O que gostaria de beber? 

Martha: Café, por favor. 

Empregada: OK. Mais alguma coisa? 

Martha: Não, obrigada. 

Empregada: OK. Trarei o seu pedido num instante. 

 

LEITURA 

1. Que horas são? 

2. O que leva pequeno-almoço? 

3. Quanto custa o pequeno almoço inglês? 

4. A Marta quer um pequeno-almoço inglês? O que é que ela pede? 

5. Ela quer pão? 

6. Qual recheio ela escolheu? 

7. Ela gosta de manteiga? 

8. O que é que ela pede para beber? 

9. Ele pede mais alguma coisa? 

10. O que achas da empregada? 
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LIÇÃO 13- Um dia no campo 

Há cinco membros da família Smith. A mãe, Nancy, tem 36 anos, o pai, Allen, tem 38 

anos e três filhos: Jane (9), Eve (7) e Madison (4). Vivem numa quinta, longe da 

cidade. No campo, há muitas árvores e a relva é mesmo verde. A Nancy e o Allen são 

agricultores. O dia começa às 6 da manhã. O Allen levanta-se, toma o pequeno-

almoço e depois trabalha no campo e cuida dos seus animais durante todo o dia. Na 

quinta, há vacas, porcos e galinhas. Há também um cavalo, dois cães e quatro gatos.  

As crianças levantam-se às 8 da manhã e depois do pequeno-almoço vão para a escola 

5 horas até à hora do almoço. Voltam para casa e toda a família almoça junta. O Allen 

continua a cuidar da sua quinta e as crianças têm mais duas horas de trabalhos de 

casa. Depois ajudam a Nancy a arrumar a casa. À noite, depois do jantar, os pais 

sentam-se na varanda e falam sobre o seu dia. As crianças brincam ou lêem até a hora 

de dormir. A família vai para a cama às 21h porque no dia seguinte é mais um dia de 

trabalho. 

LEITURA 

1. Quantos membros tem a família Smith? 

2. Quem toma o pequeno-almoço mais cedo? 

3. A que horas é o pequeno-almoço das crianças? 

4. O que fazem as crianças durante a manhã? 

5. Que animais há na quinta? 

6. O que faz Allen depois do almoço? 

7. E as crianças? 

8. O que os pais fazem depois do jantar? 

9. E as crianças? 

10. Quando vão dormir? 
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LIÇÃO 14- Tecnologias 

Não consigo imaginar ser um adolescente a viver no tempo dos meus pais. Suponho 

que o mundo deles era mais chato do que o mundo tecnológico em que vivemos hoje. 

Hoje em dia todos os meus amigos têm iPods ou smartphones para ouvir música. É 

ótimo porque há playlists mais variadas, a qualidade do som é mesmo boa e só é 

preciso um carregador com altifalantes para criar o melhor som. Especialmente 

quando viajas como a minha irmã na scooter dela. Pessoalmente, para mim, andar de 

skate é a maneira mais fixe de andar por aí. No outro dia, a minha avó encontrou o 

velho Gameboy do meu pai no sótão e jogámos juntos com o Super Mario. Foi a coisa 

mais engraçada de sempre porque os gráficos eram muito mais básicos do que os da 

minha Xbox. A minha mãe acha que a sua vida na infância foi mais simples, mas mais 

feliz.  

LEITURA 

1. Quem fala? Um adolescente? Um adulto? 

2. O que pensa da vida no passado? 

3. Como é que os adolescentes ouvem música? 

4. Quais são as vantagens dos iPods? 

5. Quem tem uma scooter? 

6. Como prefere andar por aí? 

7. Onde encontraram o Gameboy? 

8. Jogar Super Mario, foi engraçado? 

9. Como eram os gráficos? 

10. Como era a vida na infância da mãe? 
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LIÇÃO 15- DESPORTO 

Jeanne- Fizemos muitos desportos de equipa na escola, como futebol, voleibol e 

hóquei. Mas não sou muito rápida ou forte, por isso não conseguia bater ou chutar 

uma bola com força. Muitas vezes, alguns membros da minha equipa riam-se de mim, 

e por isso deixei de praticar desporto o mais depressa possível, porque me chateava. 

Mas, mais tarde, soube que se pode fazer exercício sem outras pessoas por perto. Às 

vezes vou andar de bicicleta, nadar e correr, mas sempre sozinha. Então ninguém se 

zanga comigo quando sou lenta! 

Laura- Costumava praticar todos os desportos que podia quando estava na escola. 

Adorava fazer o exercício, e também gostei de ser membro de uma equipa. 

Divertíamo-nos muito juntos. Viajávamos de autocarro para ir aos jogos e fizemos 

festas quando ganhámos. Depois tive um terrível acidente de carro há três anos e 

magoei a perna. Ainda não está melhor. Isso deixou-me muito infeliz. O único 

desporto que posso fazer é pescar, e isso é tão chato! Mas um amigo meu sugeriu-me 

que fosse velejar. Parece divertido, por isso acho que vou tentar.  

Thea- Não me interesso por desportos de equipa. Sou muito bom no basebol e no 

críquete, mas prefiro praticar desporto quando não há muita gente a fazer barulho, a 

rir e a contar piadas. É por isso que gosto de surfar. Sou só eu, o mar e algumas outras 

pessoas que também gostam de lugares calmos e bonitos. Acho que também gostaria 

de andar a cavalo e esquiar, pela mesma razão, mas esses desportos são caros. Já gasto 

muito a viajar para praias diferentes com a minha prancha. 

LEITURA 

1. Quem não tem dinheiro suficiente para experimentar desportos que lhe interessam?  

2. Quem planeia experimentar um novo desporto em breve?  

3. Quem é incapaz de praticar os desportos de que gostava no passado?  

4. Quem só gosta de desporto que pode fazer sozinho?  

5. Quem fez muitos amigos fazendo desporto?  

6. Quem só gosta de praticar desporto com os outros se não estiver muito barulho?  

7. Quem teve experiências infelizes quando praticava desporto de equipa?  

8. Pescar é um desporto? 

9. Que desportos são caros? 

10. Estão a falar de ténis?  

Latins Project 2019-1-RO01-KA229-063495



LIÇÃO 16 - Celebridades 

Duffy 

A cantora e compositora Rio Duffy é nova no mundo da música pop, mas já é um 

grande sucesso. Os fãs adoram-na pela sua voz poderosa e pela emoção que coloca 

nas suas canções. O nome completo de Duffy é Aimée Ann Duffy. Nasceu no País de 

Gales a 23 de junho de 1984 e cresceu a falar galês como língua materna. Tinha uma 

voz extraordinária desde tenra idade. Na verdade, quando tinha 11 anos, foi convidada 

a abandonar o coro da escola porque a sua voz era "muito grande" e "não se 

encaixava". Na adolescência, Duffy sonhava ser uma estrela pop e passava todo o 

tempo livre a escrever canções e a cantar. Aos 19 anos competiu numa competição de 

canto de TV galesa semelhante ao British Pop Idol, ficando em segundo lugar. O seu 

primeiro álbum, Rockferry, lançado em 2008, foi um sucesso instantâneo, tornando-se 

o álbum mais vendido do Reino Unido. No ano seguinte, este álbum ganhou dois 

prestigiados prémios musicais: British Album of the Year e um Grammy. Depois de 

recentemente fazer uma digressão pelos Estados Unidos e pela Europa, a nossa 

talentosa Duffy já está a planear um novo álbum. Claramente, ela vai continuar a fazer 

manchetes musicais no futuro! 

LEITURA 

1. Quando é que Duffy nasceu? 

2. Nasceu na Grã-Bretanha? 

3. Duffy também é escritora de canções? 

4. De que forma Duffy se tornou mais famosa? 

5. O que é Rockferry? 

6. O Duffy ganhou alguns prémios? 

7. Só é conhecida na Europa? 

8. Que idade tem hoje? 

9. Ela canta música rock? 

10. Conheces esta artista? 
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PRODUÇÃO DE 
MENSAGENS ORAIS E 

ESCRITAS  



LIÇÃO 1 – APRESENTAR-SE 

- Olá! 

- Chamo-me Peter. Como te chamas? 

- Chamo-me Jane. Muito gosto. 

- É um prazer. Que festa espetacular! 

- Sim, é. Qual é a tua nacionalidade? 

- Sou de Amesterdão. 

- Amesterdão? És alemão? 

- Não, não sou alemão. Sou holandês. 

- Oh, és holandês. Desculpa. 

- Não há problema. E tu, de onde és? 

- Eu vim de Londres, mas não sou inglês. 

- Não? Então qual é a tua nacionalidade? 

- Bem, os meus pais eram espanhóis, então eu também sou espanhol. 

- Isso é muito interessante, Espanha é um belo país. 

- Obrigada. É um lugar espetacular.Olá! 

ESCRITA E ORALIDADE 

 - Qual é o teu nome? 

 - Qual é a tua ocupação? 

 - O que gostas? 

 - O que não gostas? 

 - Qual é a tua nacionalidade? 

Usando o texto acima, escreva 2 a 3 frases sobre você. Então diga em voz alta. 
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LIÇÃO 2- A MINHA FAMÍLIA 

Querida Yoko, 

 

Deixa-me falar-te da minha família. Eu moro com minha mãe, com o meu pai e com a 
minha irmã mais velha. Vivemos na Califórnia. O nome da minha mãe é Carmen. Ela 
é mexicana e fala inglês e espanhol. É professora de espanhol, é baixa e magra, tem 
cabelos castanhos compridos e olhos castanhos. O nome do meu pai é David. Ele é 
americano, é alto e um pouco gordo! Tem cabelo castanho curto e olhos azuis, Ele 
trabalha num banco. A minha irmã Shania tem 14 anos e adora ouvir música. Ela 
ouve música o tempo todo! Tem longos cabelos castanhos e olhos verdes, como eu. 
Eu também tenho cabelo comprido. Temos um cachorro de estimação, Brandy. Ele é 
preto e branco e muito amigável. 

Escreve-me e fala-me sobre tua família. 

Beijinhos 

Kelly 

 

ESCRITA E ORALIDADE 

- Qual é o nome da tua mãe? 

 - Quantos anos ela tem? 

 - Como é que ela é? 

 - Qual é o nome do teu pai? 

 - Quantos anos ele tem? 

 - Como é que ele é? 

 - Tens irmãos/ irmãs?  

 - Tens animais de estimação?  

 - Onde mora a tua família? 

Escreva algumas frases sobre sua família. Então diga a eles em voz alta. 
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LIÇÃO 3- A Casa 

 

O Sr. e a Sra. Smith têm um filho e uma filha. O nome do filho é John. O nome da 
filha é Sarah. 

Os Smith moram numa casa. Eles têm uma sala de estar e veem TV na sala de estar. O 
pai cozinha a comida na cozinha. Eles comem na sala de jantar. A casa possui dois 
quartos. Eles dormem nos quartos e guardam as suas roupas no armário. Há um quarto 
de banho. Eles escovam os dentes no quarto de banho. 

A casa tem um jardim. O John e a Sarah brincam no jardim. Eles têm um cão. John e 
Sarah gostam de brincar com o cão. 

 

ESCRITA E ORALIDADE 

- Moras num apartamento ou numa casa? 

 - Quantas divisões tem o teu apartamento/a tua casa? 

 - Quais são as divisões do teu apartamento/ da tua casa? 

 - Tens uma varanda? 

 -Tens um jardim? 

 - Como é o teu apartamento/ a tua casa? 

 - Como é o teu quarto? 

 

Escreva algumas frases sobre sua casa. Leia em voz alta 
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LIÇÃO 4 – A MINHA ESCOLA 

Esta é a nossa sala de aula. É luminosa, limpa e grande. A sala é bonita. As paredes 
são brancas, o chão é castanho. Há uma porta e três janelas. Quando está quente, elas 
estão abertas. Quando está frio, elas estão fechadas. Há um quadro preto na parede. 
Nós escrevemos nele. No quadro estão escritas algumas palavras. Sentamo-nos em 
cadeiras em frente às mesas. 

As mesas são bonitas e verdes. A mesa do professor fica perto do quadro. Somos 
dezassete alunos e um professor. Aprendemos muitas disciplinas na escola: francês, 
inglês, história, literatura, matemática, física, química, biologia, geografia e educação 
física. 

 

ESCRITA E ORALIDADE 

- Como é tua sala de aula? 

- Qual é a cor das paredes da sala de aula? 

- Onde está o quadro? 

- Onde estão as cadeiras? 

- Como são as mesas? 

- Quantas pessoas estão na sala? 

- Quais são as disciplinas? 

- Quais são as tuas disciplinas favoritas na escola? 

- Qual a disciplina de que não gostas? 

 

Escreva algumas frases sobre sua escola. Leia em voz alta. 
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LIÇÃO 5 - COMPRAS 

A Mary e eu tivemos uma ótima manhã. Fomos às compras e gastamos muito 
dinheiro. Compramos presentes para todos porque o Natal está a chegar. Comprei 
algumas roupas para mim e para a minha irmã. Para a minha mãe, fui à loja de 
cosméticos e comprei um perfume maravilhoso. Para o meu pai, comprei uma bela 
camisa e uma gravata a condizer. A Mary tem uma grande família. Ela foi à livraria e 
comprou alguns livros para os avós. Ela escolheu um belo chapéu para a mãe e um 
belo relógio para o pai. A irmã dela tem 5 anos, então ela comprou-lhe um pequeno 
brinquedo. 

Esta noite, haverá um grande jantar em nossa casa. Compramos muitos vegetais e 
frutas e também carne, pão e batatas. A minha mãe cozinhou o seu cheesecake e os 
pais da Mary vão trazer vinho, cerveja e sumos. 

 

ESCRITA E ORALIDADE 
-Quais presentes comprarias para tua mãe? 

 - Quais presentes comprarias para teu pai? 
 - E o teu irmão/ a tua irmã? 
 - E o teu avô/ a tua avó ? 
 - Qual é o teu presente favorito? 
 - Para uma festa, o que comprarias? 
 - Onde dás a festa? 
 
Diz quais  presentes comprarias para a tua família. Escreve algumas frases. Lê-
as em voz alta. 
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LIÇÃO 6- QUAL É O TEU ALIMENTO FAVORITO? 

Mary, Maya e John estão num restaurante. 

- Qual é a tua comida favorita, Maya? 

- Eu adoro pizza. E tu? 

- A minha comida favorita é peixe com batatas fritas. 

- Gosto de batatas fritas, mas não gosto de peixe. 

Maya come uma grande fatia de pizza e Mary come um hambúrguer grande e algumas 
batatas fritas. John não está com fome, então ele não come, mas bebe um copo grande 
de sumo de laranja. 

- E para a sobremesa? Tu gostas de bolos? 

- Todos gostamos, mas hoje eu quero um gelado. Quem quer gelado? 

- Todos nós queremos gelado. É uma delícia. 

 

ESCRITA E ORALIDADE 

-Qual é o teu tipo favorito de comida? 

 - O que não gostas de comer? 

 - Tens alguma sobremesa de que não gostes? 

 - O que gostas de beber? 

 - Sabes cozinhar? 

 - O que gostas de cozinhar? 

 - Vai as restaurantes? 

 - Gostas de fast-food?  

 

Esccreve algumas frases sobre tua comida favorita. Lê-as em voz alta. 
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LIÇÃO 7 – HOBBIES / PASSATEMPOS 

 

Muitos alunos da nossa escola têm hobbies interessantes. Lara tem 11 anos. Ela gosta 
de escrever poemas e pintar quadros. 

Tom tem 15 anos e tem hobbies muito interessantes. Ele gosta de dançar, criar sites na 
Internet e tocar piano. 

Robert tem quase 13 anos. Os seus hobbies são jogar futebol e ler histórias de 
detetives. 

 

ESCRITA E ORALIDADE 

 

Escreva algumas frases sobre suas paixões. Leia em voz alta. 

Escreva algumas frases sobre as paixões do seu melhor amigo. Leia em voz alta. 
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LIÇÃO 8 – O MEU DIA 

O dia favorito da Maria é o domingo. Ela levanta-se às dez horas. De manhã, ela toma 
o pequeno-almoço e depois visita os avós. Depois, à uma hora, ela chega a casa e 
almoça com a família. 

À tarde, ela vê um vídeo ou ouve música. Então, às seis horas é hora do jantar. Faz o 
trabalho de casa para o dia seguinte. Na segunda-feira, levanta-se às sete horas. 

À noite, ela joga jogos de computador ou vê um filme. Ela diverte-se muito. 

Então, às nove horas, ela toma banho e vai para a cama. Amanhã, a escola começa às 

oito horas. 

 

 

ESCRITA E ORALIDADE 

 

Descreva seu dia normal. Leia o texto em voz alta. 

Descreva o dia normal de um conhecido. Leia o texto em voz alta. 
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LIÇÃO 9- As minhas atividades diárias 

Adam: Estou muito cansado. É muito cedo para mim! 

Ricky: Cedo? É tarde! São oito e meia! 

Sarah: Em Itália, normalmente levantamo-nos às seis e meia e saímos de casa às sete 

e meia. 

Ricky: Sim, começamos a escola às oito em Itália. 

Adam: Oito! Uau! É tão cedo! A nossa primeira aula começa às nove menos um 

quarto. E hoje é matemática! 

Sarah: Mas em Itália normalmente terminamos a escola à uma da tarde. 

Ricky: Certo. Almoçamos em casa. 

Chloe: Então, estão livres à tarde? Que sorte! 

Sarah: Sim, mas temos sempre muitos trabalhos de casa à tarde. 

Adam: Terminamos a escola às três e vinte. Depois chegamos a casa às quatro. 

Costumo jogar jogos de computador. 

Ricky: Fixe! Mas e os teus trabalhos de casa? 

Adam: Faço os trabalhos de casa à noite, depois do jantar e, às vezes, faço-os no 

autocarro. 

 

ESCRITA E ORALIDADE 

 

E tu? A que horas começas as aulas? 

 A que horas terminam?  

Comes na cantina ou almoças em casa?  

E os trabalhos de casa, quando e onde os fazes? 
 

Apresenta as tuas atividades semanais. Lê o texto em voz alta. 

Apresenta as  tuas atividades de fim-de-semana. Lê o  texto em voz alta. 
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LIÇÃO 10- O meu animal de estimação 

Nathan, 13 anos. Sou louco por animais! Na verdade, na minha família somos todos 

loucos por animais. Temos dois cães: o Tash é um grande cão preto, mas é muito 

amigável. Dylan é um cachorrinho preto. A minha mãe tem uma gata chamada Freda. 

É castanha e preta e já é bastante velha. A minha irmã Maddie tem dois coelhos de 

estimação. São brancos e muito fofinhos. Que animal de estimação tenho? 

Peixes!Tenho um aquário com muitos peixes tropicais. Os meus peixes favoritos são 

pequenos e azuis e são muito rápidos. 

Jackson, 13 anos. Sou de Birmingham, é uma grande cidade no centro de Inglaterra. 

Temos um apartamento no centro da cidade. É bom, mas não é um bom lugar para um 

animal de estimação como um cão ou um gato. Tenho um animal de estimação 

perfeito para um apartamento, mas é bastante incomum. Qual é o meu animal de 

estimação? Tenho uma lagartixa. Chama-se Draco e é uma lagartixa de-leopardo. É 

castanha com manchas pretas e tem cerca de 20 centímetros de comprimento. A 

casadela é um tanque de vidro. É muito ativa à noite e os insetos são a sua comida 

preferida. As lagartixas são animais de estimação interessantes!  

 

ESCRITA E ORALIDADE 

 

E tu? Tens um animal de estimação?  

Conta-nos mais sobre o teu animal de estimação. 

Se não tens um animal de estimação, que animal de estimação gostarias de ter? 
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LIÇÃO 11 - COMPRAS DE ROUPA 

Vijay: Olá, o que fazes aqui? 

Sarah: Estou à espera do Ricky e do Adam. Vamos escolher um presente de 

aniversário para a Emily. 

Vijay: Onde estão eles? 

Sarah: Estão a ver sapatilhas naquela loja de desporto ali ao fundo. 

Adam e Ricky chegam... 

Adam: Ei, Vijay! Também estás a comprar um presente para a Emily? 

Vijay: Não, não estou. Já lhe dei um cachecol e umas luvas. 

Sarah: É bonito. Queremos dar-lhe uma t-shirt ou um vestido. 

Vijay: Porreiro! Adeus, então. Vou ao parque jogar futebol. 

Ricky: Ei! Espera por nós, Vijay! Até logo, Sarah. 

Adam, Ricky e Vijay querem ir... 

Sarah: Esperem aí! Para onde vão os dois? 

Adam: Mas tu podes escolher uma t-shirt para a Emily... Ou um vestido... Ou uma 

saia. 

Sarah: A Emily é amiga de quem, afinal? 

Ricky: É tua! Bem, é nossa! 

Sarah: Certo! E este presente é de todos nós, por isso vamos! 

 

ESCRITA E ORALIDADE 

- Como te vestas quando vais para a escola? 

- E para a praia? 

- E para a montanha?  

- Que roupa escolhias para uma festa? 

Quais são as tuas roupas favoritas?  

- Achas que é boa ideia comprar roupa como presente? 
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LIÇÃO 12- NO RESTAURANTE 

Empregada: Bom dia! Em que posso ajudar? 

Martha: Olá! É muito tarde para pedir o pequeno-almoço? 

Empregada: Não, de todo. Nós servimos pequeno-almoço até ao meio-dia. E hoje 

temos uma oferta especial – o nosso pequeno-almoço inglês completo por apenas 6€. 

Martha: Oh, acho que preferia algo mais suave. Pode ser uma omelete, por favor? 

Empregada: Sim, claro. Gostaria com ou sem recheio? 

Martha: Hmm, pode fazer com queijo e tomate? 

Empregada: Sem problema! Gostaria de uma torrada a acompanhar? 

Martha: Sim, por favor, e manteiga, também. 

Empregada: O que gostaria de beber? 

Martha: Café, por favor. 

Empregada: OK. Mais alguma coisa? 

Martha: Não, obrigada. 

Empregada: OK. Trarei o seu pedido num instante. 

 

ESCRITA E ORALIDADE 

Qual é a tua refeição favorita?  

O que comes ao pequeno-almoço?  

Tu também cozinhas? 

O que é que cozinhas? 

 

Escreve um diálogo “ No Restaurante”. Utiliza o exemplo acima. 
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LIÇÃO 13- Um dia no campo 

Há cinco membros da família Smith. A mãe, Nancy, tem 36 anos, o pai, Allen, tem 38 

anos e três filhos: Jane (9), Eve (7) e Madison (4). Vivem numa quinta, longe da 

cidade. No campo, há muitas árvores e a relva é mesmo verde. A Nancy e o Allen são 

agricultores. O dia começa às 6 da manhã. O Allen levanta-se, toma o pequeno-

almoço e depois trabalha no campo e cuida dos seus animais durante todo o dia. Na 

quinta, há vacas, porcos e galinhas. Há também um cavalo, dois cães e quatro gatos.  

As crianças levantam-se às 8 da manhã e depois do pequeno-almoço vão para a escola 

5 horas até à hora do almoço. Voltam para casa e toda a família almoça junta. O Allen 

continua a cuidar da sua quinta e as crianças têm mais duas horas de trabalhos de 

casa. Depois ajudam a Nancy a arrumar a casa. À noite, depois do jantar, os pais 

sentam-se na varanda e falam sobre o seu dia. As crianças brincam ou lêem até a hora 

de dormir. A família vai para a cama às 21h porque no dia seguinte é mais um dia de 

trabalho. 

 

SCRITA E ORALIDADE 

- Onde moras? Na cidade ou no campo? 

- Descreva tua cidade ou a tua zona rural. 

- Como é o teu dia-a-dia? 

- A que horas acordas? 

- A que horas vais dormir?  

- Tens animais?  

-  Fazes jardinagem? 

- Habitualmente, como é o teu dia? 
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LIÇÃO 14- Tecnologias 

Não consigo imaginar ser um adolescente a viver no tempo dos meus pais. Suponho 

que o mundo deles era mais chato do que o mundo tecnológico em que vivemos hoje. 

Hoje em dia todos os meus amigos têm iPods ou smartphones para ouvir música. É 

ótimo porque há playlists mais variadas, a qualidade do som é mesmo boa e só é 

preciso um carregador com altifalantes para criar o melhor som. Especialmente 

quando viajas como a minha irmã na scooter dela. Pessoalmente, para mim, andar de 

skate é a maneira mais fixe de andar por aí. No outro dia, a minha avó encontrou o 

velho Gameboy do meu pai no sótão e jogámos juntos com o Super Mario. Foi a coisa 

mais engraçada de sempre porque os gráficos eram muito mais básicos do que os da 

minha Xbox. A minha mãe acha que a sua vida na infância foi mais simples, mas mais 

feliz.  

ESCRITA E ORALIDADE 

Tens um smartphone?  

O que fazes com ele? 

Jogas videojogos?  

Com que frequência? 

Tens uma scooter? E uma bicicleta? 

Quais são as tuas atividades divertidas favoritas? 

Gostas de sair e de jogar vídeo jogos? 

Latins Project 2019-1-RO01-KA229-063495



LIÇÃO 15- DESPORTO 

Jeanne- Fizemos muitos desportos de equipa na escola, como futebol, voleibol e 

hóquei. Mas não sou muito rápida ou forte, por isso não conseguia bater ou chutar 

uma bola com força. Muitas vezes, alguns membros da minha equipa riam-se de mim, 

e por isso deixei de praticar desporto o mais depressa possível, porque me chateava. 

Mas, mais tarde, soube que se pode fazer exercício sem outras pessoas por perto. Às 

vezes vou andar de bicicleta, nadar e correr, mas sempre sozinha. Então ninguém se 

zanga comigo quando sou lenta! 

Laura- Costumava praticar todos os desportos que podia quando estava na escola. 

Adorava fazer o exercício, e também gostei de ser membro de uma equipa. 

Divertíamo-nos muito juntos. Viajávamos de autocarro para ir aos jogos e fizemos 

festas quando ganhámos. Depois tive um terrível acidente de carro há três anos e 

magoei a perna. Ainda não está melhor. Isso deixou-me muito infeliz. O único 

desporto que posso fazer é pescar, e isso é tão chato! Mas um amigo meu sugeriu-me 

que fosse velejar. Parece divertido, por isso acho que vou tentar.  

Thea- Não me interesso por desportos de equipa. Sou muito bom no basebol e no 

críquete, mas prefiro praticar desporto quando não há muita gente a fazer barulho, a 

rir e a contar piadas. É por isso que gosto de surfar. Sou só eu, o mar e algumas outras 

pessoas que também gostam de lugares calmos e bonitos. Acho que também gostaria 

de andar a cavalo e esquiar, pela mesma razão, mas esses desportos são caros. Já gasto 

muito a viajar para praias diferentes com a minha prancha. 

 

ESCRITA E ORALIDADE 

Gostas de desporto?  

Qual é o teu desporto favorito?  

Que desportos fazes?  

Com que frequência? 

Por que razão o desporto é tão importante? 

  

Fala um pouco sobre o teu atleta favorito. 
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LIÇÃO 16 - Celebridades 

Duffy 

A cantora e compositora Rio Duffy é nova no mundo da música pop, mas já é um 

grande sucesso. Os fãs adoram-na pela sua voz poderosa e pela emoção que coloca 

nas suas canções. O nome completo de Duffy é Aimée Ann Duffy. Nasceu no País de 

Gales a 23 de junho de 1984 e cresceu a falar galês como língua materna. Tinha uma 

voz extraordinária desde tenra idade. Na verdade, quando tinha 11 anos, foi convidada 

a abandonar o coro da escola porque a sua voz era "muito grande" e "não se 

encaixava". Na adolescência, Duffy sonhava ser uma estrela pop e passava todo o 

tempo livre a escrever canções e a cantar. Aos 19 anos competiu numa competição de 

canto de TV galesa semelhante ao British Pop Idol, ficando em segundo lugar. O seu 

primeiro álbum, Rockferry, lançado em 2008, foi um sucesso instantâneo, tornando-se 

o álbum mais vendido do Reino Unido. No ano seguinte, este álbum ganhou dois 

prestigiados prémios musicais: British Album of the Year e um Grammy. Depois de 

recentemente fazer uma digressão pelos Estados Unidos e pela Europa, a nossa 

talentosa Duffy já está a planear um novo álbum. Claramente, ela vai continuar a fazer 

manchetes musicais no futuro! 

 

ESCRITA E ORALIDADE 

 

Qual é o teu artista favorito?  

Podes dizer algo sobre ele/ela? Por que gostas dele/dela? 

Já conheceste a tua celebridade preferida?  

Se conheceres a tua estrela preferida, qual é a primeira pergunta que lhe farás? 
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