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E. (página 6)
1. pato M 8. meia F
2. carro M 9. caixa F
3. autocarro M 10. janela F
4. copo M 11. prato M
5. mesa F 12. lenha F
6. cadeira F 13. chávena F
7. garrafa F 14. sol M

F. (página 7)
1. a casa 8. o Tibete
2. a tábua 9. a Maria
3. as portas 10. a Oceânia
4. as plantas 11. a montanha
5. o jarro 12. os Alpes
6. o Pedro 13. a paz
7. o Tamisa 14. os ursos

G. (página 7)
1. um pato 8. uma chávena
2. uma mesa 9. um ninho
3. umas pastas 10. uma turma
4. uns garfos 11. um rio
5. uns alunos 12. um quadro
6. uma professora 13. uma rapariga
7. uma ilha 14. um grupo

H. (página 7)
1. aluna 8. comilona
2. cantora 9. cidadão
3. irmão 10. europeia
4. leão 11. tia
5. juiz 12. patrão
6. mexicano 13. veterinária
7. pintor 14. filha

I. (página 7)
1. agricultores 8. atum
2. portas 9. caixas
3. vestidos 10. pães
4. balão 11. nuvem
5. azuis 12. pau
6. cadernos 13. gatos
7. caracol 14. meninos

UNIDADE 1
Olá, amigos! 

Livro do Aluno

Objetivos:
• Identificar-se a si e aos outros.
• Indicar o país e a nacionalidade.
• Dar e pedir informação sobre nomes e apelidos.
• Dar e pedir informação sobre morada e telefone.
• Indicar a idade e a profissão.

Atividade 1 (página 25)

A partir da audição / leitura e da informação 
transmitida pelas imagens, os alunos vão tomar 
contacto pela primeira vez com as personagens 
do livro com quem irão viver diferentes situações. 
O professor pode explorar as imagens da página 
anterior como ponto de partida para os conteúdos 
temáticos a serem trabalhados.
Sugere-se que o professor se apresente, antes da 
apresentação das personagens, solicitando, de 
seguida, ao aluno que se identifique. 

Atividade 2 (página 26)

Os pequenos diálogos e as imagens facilitam a 
compreensão dos conteúdos gramaticais, uma 
vez que estão contextualizados. São introduzidos:
• os pronomes pessoais; 
• verbo ser no Presente do Indicativo; 
• os adjetivos de nacionalidade;
• a preposição de e respetiva contração. 

Com estes exercícios pretende-se levar os alunos 
a compreender e a interiorizar o uso do verbo ser 
no Presente do Indicativo. O professor solicita aos 
alunos que repitam os pronomes pessoais e as 
formas verbais correspondentes. O professor deve 
interagir com os alunos de forma a aplicarem estes 
conteúdos em novas situações, podendo utilizar 
outras imagens.

Os adjetivos de nacionalidade são introduzidos 
a partir da apresentação de cada uma das 
personagens. Os alunos podem consultar o quadro 
com países e nacionalidades para realizarem as 
atividades propostas.
Escreva no quadro as contrações da preposição 
de + os artigos definidos a partir de exemplos de 
países.
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Livro do Professor

Secção A (página 26)

C. (página 28)
2. Moonspell
3. as Just Girls
4. a Inês de Medeiros
5. o Nani
6. os Xutos & Pontapés
7. a Paula Rego
8. a Rosa Mota

Secção B (página 28)

C. (página 30)
alemã
espanhola
chinesa
inglesa

D. (página 31)
2. Brasil / Brasília / brasileira / português
3. Itália / Roma / italiana / italiano
4.  Estados Unidos da América / Washington / 

norte-americana / inglês
5. China / Pequim / chinesa / chinês
6.  Moçambique / Maputo / moçambicana / 

português
7. Timor-Leste / Díli / timorense / português e tétum
8.  Espanha / Madrid / espanhola / castelhano

Secção C (página 33)

C. (página 35)
1. d) 5. f)
2. b) 6. g)
3. a) 7. c)
4. e)

Atividade 3 (página 36)

O aluno é incentivado a dar informações 
pessoais, preenchendo a ficha de identificação. 
O professor poderá desencadear a interação 
oral entre os elementos da turma com base no 
exercício proposto nesta atividade, levando-os a 
apresentarem-se.

Atividade 4 (página 36)

Para motivação da leitura do texto, o professor 
explora o título e as imagens que o acompanham 
antes dos alunos o ouvirem / lerem. Trabalha-se, 
agora, a estrutura do texto. Os alunos realizam, 
em seguida, os exercícios de compreensão.

B. (página 36)
1.  A Vanessa Fernandes é campeã mundial de 

triatlo.
2. O apelido dela é Fernandes.
3. Não. Ela é atleta do Sport Lisboa e Benfica.
4. A modalidade da Vanessa é o triatlo.
5. Ela tem 21 anos.
6. O endereço é www.vanessafernandes.net.

Atividade 5 (página 37)

São introduzidos os numerais cardinais. Os alunos 
acompanham a leitura dos números com a sua 
audição. A partir das imagens, o professor interage 
com a turma, solicitando que leiam os números 
dos transportes e dos telemóveis. Pode criar outras 
atividades de modo a facilitar a memorização dos 
algarismos.

Secção A (página 37)

B. (página 38)

1. vinte e oito
2. dezoito 
3. doze
4. vinte e cinco

C. (página 38)
Franz:  nove, três, dois, cinco, um, seis, um, sete, 

um
Ília:  nove, um, quatro, um, oito, sete, dois, seis, 

quatro
Yuan:  nove, três, quatro, cinco, seis, sete, um, 

oito, zero
João:  nove, seis, três, dois, um, nove, oito, sete, 

dois

Atividade 6 (página 39)

A frase do exemplo foi retirada do texto para 
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melhor contextualizar os conteúdos gramaticais:
• verbo ter no Presente do Indicativo.
• interrogativos. 

Os alunos têm oportunidade de criar pequenos 
diálogos, utilizando as indicações, as imagens e o 
exemplo dado como modelo. 

Após a audição e leitura do texto e através 
da interação professor-turma, solicitam-se 
informações sobre o Pedro com o objetivo de 
testar a compreensão oral e escrita do texto.

As frases do exemplo contextualizam o assunto 
gramatical a introduzir:
• verbo morar no Presente do Indicativo 
• preposição em e a sua contração.

Os alunos realizam os exercícios propostos. 

Os alunos devem ser capazes de aplicar esta 
estrutura verbal em várias situações comunicativas. 
O professor poderá recorrer às imagens para 
facilitar a aprendizagem dos conteúdos gramaticais 
e lexicais

Secção E (página 39)

D. (página 41)
1. Como te chamas? 
2. Qual é o teu apelido?
3. De onde és?
4. Qual é a tua escola?
5. De que turma és?
6. Quantos anos tens?
7. Quantos irmãos tens?

Secção F (página 41)

B. (página 42)
1. mora 4. moramos
2. moro 5. moram
3. mora 6. moram

C. (páginas 42 e 43)
1. b) 4. c)
2. b) 5. c)
3. b) 6. a)

Atividade 7 (página 43)

Esta atividade visa alargar a área vocabular no 
âmbito das profissões. Através da correspondência 
imagem / texto os alunos adquirem novos 
vocábulos, estando preparados para realizarem 
o exercício seguinte. Salienta-se que neste 
exercício são recuperados os conteúdos dados 
anteriormente e que o professor deve trabalhá-los 
novamente.

Secção B (página 43)

A. (página 43)
1. Ela é veterinária.
2. Ela é secretária.
3. Ele é polícia.
4. Ele é piloto.
5. Ela é professora.
6. Ela é médica.
7. Eles são estudantes.
8. Ele é empregado de mesa.
9. Eles são bombeiros.

Atividade 8 (página 45)

Como preparação para a tarefa final (trabalho 
de grupo) os alunos preenchem uma ficha de 
inscrição, seguindo o exemplo dado. Em seguida, 
aplicam o vocabulário e os conteúdos gramaticais 
aprendidos ao longo da unidade para poderem 
realizar a atividade de produção escrita: escrever 
um postal ao Pedro.

Trabalho de Grupo (página 46)

Elaborar um álbum da turma.

O trabalho de grupo pretende desenvolver as 
competências linguísticas adquiridas ao longo da 
unidade, contextualizando-as de modo a alargar 
as aprendizagens realizadas. Ao elaborarem o 
álbum da turma pretende-se promover a interação 
entre pares. 
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Livro do Professor

Caderno de Exercícios

A. (página 8)
1. Ela 8. Eles / elas / vocês
2. Nós 9. Tu
3. Eles / elas / vocês 10. Ele
4. Ele / ela / você 11. Ela
5. Elas / vocês 12. Eu
6. Eles / elas / vocês 13. Eles / elas / vocês
7. Eu 14. Tu

B. (página 8)
1. a 8. -
2. - 9. a
3. as 10. -
4. - 11. o
5. a 12. -
6. a 13. a
7. o 14. a

C. (página 8)
1. de 10. da
2. de 11. de
3. dos 12. de
4. do 13. da
5. de 14. das
6. da 15. de
7. de 16. de
8. do 17. do
9. do 18. de

D. (páginas 8 e 9)
1. brasileira 7. franceses
2. americano 8. argentino
3. português 9. mexicano
4. ingleses 10. português
5. espanhóis 11. americanos
6. senegalês 12. britânicos

E. (página 9)
1. Eu sou da Alemanha.
2. Os alunos são de Portugal.
3. O meu nome é Ana.
4. De onde és?
5. Tu és francês?
6. Eu não sou francês.
7. A capital do meu país é Lisboa.
8. A nacionalidade da Yuan é chinesa.
9. Pequim é uma cidade.

10. Os Estados Unidos são um país.
11. O português é uma língua.
12. Veloso é um apelido?
13. Professor é uma profissão.

F. (página 9)
três / dezanove / dez / dois / onze / sete / zero 
/ quinze / vinte / cinco / catorze / um / treze / 
dezasseis / nove / dezassete / oito / seis / dezoito

G. (página 9)
1. vinte e quatro / vinte e sete
2.  trinta e um / trinta e três / trinta e seis / trinta e 

oito
3. quarenta e um / quarenta e dois 

H. (páginas 9 e 10)
1. tenho 5. tem
2. temos 6. Elas
3. tem 7. tens
4. anos 8. têm

J. (página 10)
1. Qual
2. Que
3. Como / Quem / De onde
4. Quem / Como / De onde
5. Quem / Como / De onde 
6. Quantos
7. Quantas

L. (página 10)
1. em / em
2. no / nos
3. na / na
4. no / na
5. em / nos
6. na / no
7. em

N. (página 11)
B: Bom dia! Como se chama? / Qual é o seu 
apelido? / Que idade tem? / É portuguesa? / Mora 
em Lisboa? / Qual é a sua profissão?

O. (página 11)
é / tem / é / mora / na / pai / a / é / tem 

P. (página 12)
2. professor
3. médico
4. futebolista
5. mecânico
6. secretária
7. motorista
8. capitão
9. jornalista


