Nível: Iniciação
A vida de uma árvore
1. Observa o cartoon.

2. Escreve aqui todas as palavras que achas que estão relacionadas com o cartoon.

3. Conta a história do cartoon.

2. Cenário de resposta: árvore, casa, crianças, regar, plantar, brincar, namorar, construir, adultos, idoso, sentar. 3. Cenário de resposta: Duas
crianças plantam uma árvore e regam-na. Veem-na crescer e brincam na árvore. Depois, já crescidos, o rapaz e a rapariga namoram à sombra
da árvore. Mais tarde, a árvore fica velha e o casal pensa em construir uma casa, com a madeira da árvore. No fim da vida, o homem, já idoso,
descansa, sentando-se no tronco cortado da árvore.

Nível: Iniciação
O futuro é amanhã
DICA:
Ir + verbo principal: esta construção verbal usa-se sobretudo na linguagem coloquial.
1. Preenche os espaços com as formas verbais corretas, a partir da lista de
palavras dadas.

1. Amanhã

Palavras

sol.

almoçar

2. Amanhã, depois das aulas, eu
à bola.
3. Amanhã, eu
pequeno-almoço.
4. Amanhã, eu
5. Amanhã, nós
Português.
6. Amanhã, os meus pais

vai
pão com marmelada ao

à uma hora.
um texto na aula de

comprar
vou (3)
ler
vão
comer
estar

-me uma bicicleta.

vamos
jogar

Soluções: 1. 1. vai estar, 2.vou jogar, 3.vou comer, 4. vou almoçar, 5. vamos ler, 6. vão comprar.

Nível: Iniciação
Que gasto de energia!
1. Lê o texto.

Ana: — João, vais pôr gasolina no carro logo à noite?
João: — Sim, claro. Aproveito e vou fazer compras para
o almoço de amanhã.
Ana: — Que bom! Amanhã não vou estar em casa, por
isso, vais dar-me uma grande ajuda!
João: — Ainda bem, querida! Vou cortar a relva…

DICA:
Ir + infinitivo: intenção de realizar uma ação no futuro próximo.
Exemplo: Hoje eu vou fazer o jantar.

2. Completa com:
fazer • vou • vais • vai • chover • estar • vamos • vão (2x)
a) Eu
b) Joana, vais
c) Amanhã, vai
d) Ele
e) Elas
f) Tu
g) Vocês
h) Nós

pôr gasóleo no carro.
o jantar?
.
cortar a relva.
passar no supermercado.
ficar em casa?
sozinhos?
subir as escadas a correr.

3. Completa com:
usar • tomar • poupar • plantar • separar • fechar

a) Este ano, vamos

a bicicleta para ir trabalhar.

b) Este ano, vais

mais eletricidade?

c) Este ano, vou

uma árvore.

d) Este ano, o Carlos vai

e) Este ano, vou

f)

Este ano, vou

o lixo.

mais vezes a torneira.

banhos mais rápidos.

Soluções: 2. a) vou, b) fazer, c) chover, d) vai, e) vão, f) vais, g) vão, h) vamos; 3. a) usar, b) poupar, c) plantar, d) separar, e) fechar, f)
tomar.

Nível: A1
Meio Ambiente (Vocabulário)
1. Lê o texto e preenche os espaços com os verbos:
CONSUMIR
RECICLAR
POUPAR
AUMENTAR
REUTILIZAR

Planeta ameaçado
O nosso planeta – o planeta Terra – está
doente…
O planeta Terra é conhecido por Planeta Azul,
porque os oceanos ocupam uma grande área do
globo. Os astronautas, do espaço, veem o
planeta Terra todo azul.

Mas nas últimas décadas, o planeta está a ficar cinzento, por causa da poluição.
Os carros e as fábricas poluem o ar, os fogos florestais queimam cada vez mais árvores,
a temperatura do planeta está a

(1) e a água potável (própria para

beber) é cada vez menos.
Que soluções há para isto? O que é que todos nós podemos fazer para mudar esta
situação?
Podemos

(2) água,

(3) o lixo,

menos coisas (papel, água, energia, roupa…) e
(pacotes, garrafas, sacos…).
Vamos todos tornar o nosso planeta mais limpo! Não temos outro!

Soluções: 1. aumentar; 2. poupar; 3. reciclar; 4. consumir; 5. reutilizar.

(4)
(5) embalagens

