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U n i d a d e   0
Esta unidade vai servir como o primeiro contacto 
com o Português. O professor vai trabalhar os 
objetivos funcionais sem a utilização do livro.

Objetivos Funcionais:

• Cumprimentar 
 • Bom dia / Boa tarde / Boa noite

• Pedir e dar informações de carácter pessoal 
 • Nome
 • Nacionalidade / Cidade
 • Profissão

• Apresentar(-se / alguém) 
 • Sou...
 • Chamo-me...
 • Ele / Ela chama-se
 • Ele / Ela é...

1.  Ao entrar na aula diga: “Bom dia / Boa tarde”.
Escreva no quadro a expressão que usar e 
insista para que todos a repitam.

2.  Em seguida, diga “Chamo-me...” e escreva o seu 
nome no quadro.

2.1.  Repita a frase e pergunte a cada aluno: “E 
você? Como se chama?” Repita a sua frase 
até conseguir que o aluno lhe responda: 
“Chamo-me...”. Tente que cada aluno 
pergunte ao colega “Como se chama?” e que 
a resposta seja “Chamo-me...”.

2.2.  Aponte para um aluno (se precisar, pode 
recorrer à fotografia do primeiro diálogo da 
unidade 1, apontando para o Pablo) e diga: 
“Ele chama-se...”. Depois de repetir duas ou 
três vezes, pergunte “Como é que ele se 
chama?”, até obter a resposta “Ele chama- 
-se...”.

2.3.  Faça o mesmo com uma aluna ou com a 
personagem feminina do diálogo.

2.4.  Agora repita todas as perguntas e espere 
pela resposta correta, passando por todos os 
alunos e repetindo de novo sempre que haja 

uma dificuldade.

– “Como se chama?”
– “Chamo-me...”

– “Como é que ele se chama?”
– “Ele chama-se...”

– “Como é que ela se chama?”
– “Ela chama-se...”

2.5.  Agora poderá escrever no quadro as 
estruturas ensinadas, uma vez que muitos 
alunos sentem uma forte necessidade de ver 
as palavras escritas.

– Como (é que você) se chama?
– Chamo-me...

– Como é que ele se chama?
– (Ele) Chama-se...

– Como é que ela se chama?
– (Ela) Chama-se...

3.  Vamos agora introduzir a forma de perguntar e 
dizer as nacionalidades.

3.1.  Apontando para si, diga: “Eu sou português 
/portuguesa”. Repita duas ou três vezes e 
pergunte: “E você?”. Diga em voz mais baixa a 
nacionalidade do aluno e repita a pergunta.
Logo que obtiver a resposta correta “Eu 
sou...”, faça o mesmo com os outros alunos. 
Insista na diferença entre os masculinos e os 
femininos.

3.2.  Agora repita a sua nacionalidade, mas 
acrescente de onde é. Por exemplo: “Eu sou 
de Lisboa”. Repita algumas vezes e siga o 
mesmo processo, até que cada aluno tenha 
dito “Eu sou...” e “Eu sou de...”. Introduza, por 
vezes, a pergunta: “De onde é você?”.

3.3.  Agora aponte para um aluno ou recorra 
novamente à fotografia da Unidade 1 e 
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diga a nacionalidade: “Ele é...”. Depois de ter 
repetido a frase, pergunte: “Ele é português?”.
Ajude o aluno, dizendo “Não”, ao mesmo 
tempo que faz o gesto de negação com a 
cabeça e, de seguida, repita a pergunta: “Ele 
é português?”. O aluno deverá responder: 
“Não, ele é...”, dizendo a nacionalidade 
correta.

3.4.  Faça o mesmo com uma aluna ou com a 
personagem feminina do primeiro diálogo 
da unidade 1.

3.5.  Repita todas as perguntas com todos os 
alunos.

“Eu sou português / portuguesa.    
  E você?”
“Ele é português?”
“Você é alemão?”
“Ela é inglesa?”
“Você é de Lisboa?”
“Ela é de Madrid?”

	E x e m p l o s :

3.6.  Agora escreva as estruturas ensinadas no 
quadro. 

Eu sou portuguesa. Sou de Lisboa.
Você é americano. É de Washington.
Ela é alemã. É de Berlim.
Ele é espanhol. É de Madrid.

	E x e m p l o s :

4.  Falta-nos agora introduzir as estruturas para 
dizer a profissão.

4.1.  Aponte para si e diga: “eu sou professor 
(a)” e, apontando para o aluno, diga: “você 
é aluno(a)”. Repita as duas frases várias 
vezes, e só então, depois de dizer que é 
professor, pergunte: “E você?”. Se os alunos 
tiverem facilidade, poderão aprender o 
nome das suas profissões (caso já tenham 
uma), escrevendo o professor as palavras 

necessárias no quadro.
4.2.  Siga a mesma técnica apresentada no ponto 

3 para a terceira pessoa: ele e ela.

   5.  Agora vamos utilizar todas as estruturas 
aprendidas.

5.1. Você diz, por exemplo:

 –  “Bom dia. / Olá (...). Chamo-me... . Sou 
professora. Sou portuguesa e sou de 
Lisboa.” 

        Espere que cada um se apresente, usando as 
mesmas estruturas.

5.2.  Faça, de seguida, a apresentação de um dos 
alunos aos restantes colegas e espere que 
cada um faça o mesmo de outra pessoa.


