
Unidade 1

�

Objectivos:
Expressar formas de cumprimento. 
Apresentar-se. 
Exploração de vocabulário.
Interacção oral.
Sensibilização ao feminino e masculino a partir de nomes próprios.
Frases interrogativas.
Verbo irregular “ser” na 1 ª e 3ª pessoas do singular.
Pronomes pessoais (Eu/Tu).
Materiais:
Livro do Aluno, CD, cartaz, cartões 
cola, tesoura, tecido, areia ou arroz, agulha e linha

Unidade 1
Olá! 

Exploração oral prévia
Cumprimente a turma com “Olá!” durante o tempo necessário até que todos respondam.
Repita, dirigindo-se a cada aluno individualmente até que cada um tenha tido a oportunidade de responder.
Cumprimente, então, cada aluno, a partir da lista dos nomes, acrescentando o nome de cada um. Ex: “Olá, 
Rita!”.
O aluno deverá responder com “Olá!”.
Seguidamente, deverá apresentar-se à turma: “Olá, eu chamo-me...“, pedindo aos alunos que se apresentem a 
si próprios usando a mesma estrutura.

Deverá, então, mostrar os cartões com as imagens do Tomás, da Ana e da Timi e usá-los, mimando, para que 
estes se apresentem: “Olá, eu chamo-me Tomás.”, “Olá, eu chamo-me Ana.” e “Olá, eu chamo-me Timi.” Os 
alunos deverão repetir em voz alta.
Um aluno poderá, então, ir junto de si e mostrar um dos três cartões à turma e todos deverão repetir o cumpri-
mento feito por essa personagem.
Seguidamente, deverão consolidar estas estruturas  colorindo as personagens em anexo no Livro do Aluno (ane-
xo A).

Introdução (pp. 6/7)
Utilize os cartões de vocabulário para a introdução do mesmo. Mostre um cartão e diga o nome em voz alta. 
Os alunos deverão repetir em voz alta, procurar e apontar na imagem do livro.
Depois coloque o CD ou leia em voz alta e vá apontando para as imagens no cartaz.

Exercício 1 (pp. 8/9)
Peça para os alunos abrirem o livro nas pp. 8/9. Coloque o CD e leia lentamente os diálogos.
Depois aponte para o Tomás e peça aos alunos para dizerem o que está escrito no balão.
Repita para a Ana e para a Timi.
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Sugestão:
Utilizando os cartões das três persona-
gens, incentive os alunos a mimarem o 
cumprimento e apresentação que a per-
sonagem escolhida faz.

Exercício 2 (p. 10) Agora eu! 
Explore novamente na aula a apresentação individual de cada aluno, mas acrescentando a pergunta “E tu?” de 
forma a estabelecer-se uma cadeia de ligação entre todos os alunos. Ex: “Eu chamo-me... E tu?” 
Ao fazer a pergunta cada aluno deverá atirar uma Timi elaborada previamente pelo professor a partir do molde 
em anexo (anexo B). 
Em seguida, cada aluno deverá concluir a sua apresentação escrevendo o seu nome e desenhando-se.

Elaboração da mascote Timi: Elabore com os alunos uma Timi em tecido que poderá usar em diversos exercí-
cios ao longo do ano lectivo. Peça aos alunos para recortarem o molde da Timi. Ponha o molde por cima do 
tecido. Recorte. Cosa, deixando apenas uma pequena abertura para encher com arroz, areia ou outro material 
que julgue adequado. Por fim, cosa essa abertura. Pode, também, colar o molde sobre uma cartolina, recortar 
e, assim, usar a mascote Timi. 

Sugestão:
Se possível, cada aluno deverá ter a sua Timi, fun-
cionando desta forma como um brinquedo que pode-
rá usar em qualquer momento. Sugira, por exemplo, 
que os alunos falem sempre em português com ela 
(porque a Timi só entende português!!!), praticando 
diálogos e brincando com ela.  

Exercício 3 (p. 11)
Peça para os alunos recortarem os 6 nomes próprios em anexo no livro do aluno (anexo C)
Quando todos os cartões estiverem preparados, coloque o CD, deixe ouvir o primeiro nome, “o João”, e escre-
va-o no quadro. Os alunos terão que procurar entre os seus o nome igual e repetir em voz alta.
Seguidamente deixe ouvir o segundo nome, “a Carlota”, e escreva-o no quadro. Chame à atenção para a dife-
rença entre o artigo masculino e feminino. Os alunos deverão depois proceder como anteriormente.
Continue até usar todos os nomes e, se assim o entender, repita nomes. 
Depois de ter explorado bem, os alunos terão que colocar o cartão à frente da imagem de um rapaz ou de uma 
rapariga no seu livro e seguidamente colar.

o João a Carlota o Nuno a Sara o Diogo a Rita

Exercício 4 (p. 12)
Peça aos alunos para localizarem as personagens na imagem e as colorirem.

3



Unidade 1

11

Exercício 5 (p. 13)
Usando de novo os cartões, mostre um e pergunte: “É o cão?”. Se corresponder, os alunos terão que responder: 
“Sim, é.”. Se não corresponder, os alunos deverão responder: “Não, não é.”.
Coloque o CD ou leia as perguntas e, conforme a resposta seja “sim” ou “não”, os alunos deverão assinalar com 
o símbolo ou X: 

É a gata? ˚
É o lago? ¸
É a Ana? ¸
É a Timi? ˚
É o papagaio? ˚
É o cão? ˚
É o Tomás? ¸

Exercício 6 (p. 14)
Coloque o CD ou leia as falas das personagens e os alunos deverão fazer a ligação à imagem correspondente.

Exercício 7 (p. 15)
Os alunos deverão formar um círculo. Um deverá apresentar-se e, seguidamente, passar a Timi aleatoriamente 
para outro aluno,  perguntando “E tu?”. 

Vamos cantar (p. 16)
Leia em voz alta a canção, verso por verso, e peça aos alunos para repetirem. Explique o significado dos vocá-
bulos ainda não trabalhados durante a unidade, caso os haja.
Coloque o CD e incentive os alunos a acompanharem.
Deverão continuar a ouvir e a cantar enquanto a ilustram. 

Vamos recordar (p. 17)
Peça aos alunos para que, em casa ou na aula, falando com a Timi, pratiquem o vocabulário que aprenderam 
ao longo da unidade.
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