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Línguas do Mundo

1. Lê e preenche os espaços com
palavras da imagem ao lado.
A minha família sabe falar várias línguas. A
verdade é que não vivemos todos no
mesmo país e, por isso, todos nós
falamos outra língua além do bengali. Os
meus avós vivem no Bangladesh. Eu gosto
muito de conversar com eles. Ligo-lhes
todos os sábados

e

falo
(1)

em

para eles me

compreenderem melhor. Já o meu tio que
vive na casa ao lado dos meus avós
prefere

falar

(2)

comigo. Diz que é para treinar a língua, pois o sonho dele é ir conhecer a Inglaterra. Como o meu
pai esteve a trabalhar durante seis anos em Paris, ele sabe falar

(3).

Até já

me ensinou algumas palavras como chien, que é cão, e chat, que é gato. O meu irmão mais velho
está há dois anos na Rússia, mas como eu não sei falar

(4) nós

falamos em

bengali. Mas eu estou a aprender uma língua nova desde que cheguei a Portugal. Já descobriste
qual é? Claro, estou a aprender

(5).

Manu
2. De acordo com o que leste no texto, responde às perguntas seguintes.
a) Em que línguas é que o Manu consegue conversar?

b) Em que país vive o tio do Manu?

c) Por que razão o pai do Manu aprendeu a falar francês?

d) De todas as línguas que aparecem no texto, qual é a língua que te parece que o Manu fala
com os pais em casa?

e) E tu, que línguas sabes falar?

f) Achas importante saber falar mais do que uma língua? Porquê?

g) Que línguas gostarias de aprender? Porquê?

Soluções:
1. (1) bengali (2) inglês; (3) francês; (4) russo; (5) português
2. a) O Manu consegue conversar em bengali, inglês e português.
b) O tio do Manu vive no Bangladesh.
c) O pai do Manu aprendeu a falar francês porque esteve a trabalhar em França.
d) O Manu fala bengali com os pais.

