Nível: Iniciação
Crianças do mundo: França e Roma
1. Lê os dois textos abaixo.
Crianças no mundo: França
Olá! Chamo-me Pauline e vivo em Paris, a
capital de França.
A escola é das oito da manhã até às quatro
da tarde, com duas horas de intervalo. Não há
escola às quartas-feiras à tarde, nem ao fim de
semana.
O futebol é o desporto mais popular, mas o ciclismo e o ténis também são favoritos.
Entre as crianças existem muitos jogos de cartas, ou então jogamos à Macaca, que em França se
chama La marelle ronde e joga-se ao pé-coxinho, num circuito em espiral.
Em França, existem muitas comidas típicas como o croque madame e os escargot, mas
a minha preferida é a sopa de cebola, feita com caldo de carne, pão torrado e queijo gratinado
por cima.
Na minha família falamos francês, que é a língua oficial, do meu bonito país!

Crianças do mundo: Roma

Olá! Sou a Giovanni e vivo em Roma, a
capital de Itália.
No meu país o ensino é gratuito e
garantido a todas as crianças e jovens, sendo
obrigatório dos 6 aos 16 anos. Eu ando na
chamada escola primária, tenho aulas de segunda
a sexta-feira e tenho duas professoras. Uma dá aulas de manhã e a outra à tarde.
O futebol é o desporto mais praticado, mas os desportos aquáticos, também têm muitos
adeptos. Eu faço natação depois das aulas.
As refeições são feitas em família e começamos pelo primo piatto (primeiro prato), que
é uma massa ou um arroz típico italiano chamado risoto. Depois o prato principal, que é carne
ou peixe, também pão e sobremesa. Mas a minha comida preferida é piza, que varia muito
consoante a região do país. Também adoro tiramisu, uma sobremesa feita com queijo
mascarpone, bolacha e café.
Na minha família falamos italiano, que é a língua oficial, do meu bonito país!

2. Os dois textos tratam dos mesmos tópicos. São 5 tópicos. Diz quais são. Para
cada espaço, escolhe uma palavra ou expressão da lista do quadro abaixo.
NOTA: há 4 palavras a mais. Não vais precisar delas.
NOTA: tens de indicar os tópicos pela ordem em que eles aparecem nos textos.

TÓPICOS:
tempo • desporto • língua • pessoas
famosas • cidade • população • ensino • alimentação • arte
1.º __________________
2.º __________________
3.º __________________
4.º __________________
5.º __________________

Soluções: 1.º cidade; 2.º ensino; 3.º desporto; 4.º alimentação; 5.º língua

Nível: Iniciação
Teddy, Pauline e Giovanni
1. Lê o texto.
Teddy, uma criança dos EUA
O Teddy é norte-americano. O seu país é composto
por cinquenta Estados. O seu país chama-se EUA, o que
significa «Estados Unidos da América». Este país é
também conhecido por «América do Norte».
As principais cidades dos EUA são Nova Iorque, onde está a Estátua da Liberdade, e
Washington, onde está a Casa Branca e o Presidente dos EUA.
O Teddy vai para a escola de autocarro. Ele leva uma sanduíche para o almoço e
regressa da escola ao princípio da tarde. Ele tem muito tempo para ter muitas atividades
em família. À noite, às vezes, a família do Teddy vê um filme e encomenda uma pizza.
Antigamente, os índios eram os únicos habitantes dos EUA. Depois, chegaram muitas
famílias de todo o mundo. Os pais do melhor amigo do Teddy vieram do Vietname e os
avós da sua colega de carteira vieram do Senegal, um país de África.
Beaumont, et al., Dicionário por imagens das crianças do mundo, Ed. Fleurus
Glossário:

2. Completa cada pergunta com a palavra certa.

1. _____________ estados têm os EUA?
Os EUA têm 50 estados.
2. ____________ fica a Estátua da Liberdade?
A Estátua da Liberdade fica na cidade de Nova Iorque.
3. ____________ é que o Teddy almoça?
Ele almoça na escola.
4. ____________ é que ele almoça?
Ela almoça uma sanduíche.
5. ____________ é que o Teddy faz à noite?
Às vezes, ele vê um filme e come uma pizza com a família.
6. ____________ foram os primeiros habitantes da América do Norte?
Os primeiros habitantes foram os índios.
7. ____________ é o melhor amigo do Teddy?
O melhor amigo do Teddy é um menino com família do Vietname.
3. Lê a informação abaixo.

4. Às vezes, o Teddy chega a casa e não vai fazer os trabalhos de casa. Por isso, a
mãe dele fica um pouco zangada. Preenche o texto com os verbos na forma
correta.

Quando chega a casa, o meu filho Teddy não
_______ (querer) logo fazer os trabalhos de
casa. Em vez disso, liga a televisão
e _______ (ver) os
desenhos
animados
durante cerca de meia hora. Depois,
eu _______ (dizer)-lhe que ele tem mesmo de
ir fazer os TPC. Às vezes, ele ______ (fazer) os trabalhos muito bem, mas, outras vezes,
os exercícios ficam todos mal feitos porque ele ________ (estar) distraído ou cheio de
preguiça.
Devia haver uma vacina contra a preguiça!

Soluções: 2. 1. Quantos; 2. Onde; 3. Onde; 4. O que; 5. O que; 6. Quem; 7. Quem.
4. quer; vê; digo; faz; está.

