
 
 

 

 

Meninos e meninas 

1. Lê. 

 

 

 

Eu sou o Diogo. 

Eu tenho 7 anos. 

Eu vivo em Portugal. 

 

 

 

 

Eu sou a Carla. 

Eu tenho 8 anos. 

Eu moro na Ucrânia. 

 

2. Escreve sim ou não à frente de cada frase. 

a) O Diogo é uma menina.     ____________ 

b) A Carla é um gato.     ____________ 

c) O Diogo tem 7 anos.     ____________ 

d) A Carla tem 11 anos.     ____________ 

e) O Diogo mora em Portugal.     ____________  

f) A Carla vive em Cabo Verde.     ____________ 

 

3. Desenha a tua cara e preenche os espaços com as palavras que faltam. 

 

Eu chamo-me _______________________________. 

Eu tenho _________ anos. 

Eu vivo em __________________. 

 

Nome ____________________________   Data  ____________ 



 
 

Soluções:  

2.a) não; b) não; c) sim; d) não; e) sim; f) não 

3. Exemplo de resposta: 

 Eu chamo-me Ayman. 

   Eu tenho 9 anos. 

   Eu vivo em Portugal. 

 

 

 



 

 

Nível: Iniciação 

Menino de Bombaim 

1. Lê o texto. 
 

 Olá! Chamo-me Maez e vivo em Bombaim, a 
cidade com mais população da Índia. 

O ano escolar começa em junho e mais de 
metade das crianças não chega a terminar a 
escola primária. Muitas delas são meninas e, 
por isso, no meu país, mais de metade das 

mulheres adultas não sabe ler. 

Os desportos favoritos são: o futebol, o críquete e o hóquei, mas entre as crianças jogar 
pachisi é muito popular. É um jogo de tabuleiro parecido com o ludo. 

As famílias têm muitos filhos e muitos irmãos e é comum viverem todos juntos. Na Índia, 
milhões de crianças trabalham para ajudar nas despesas. 

A minha comida preferida é shapati, um pão sem fermento que é muito tradicional e 
também gosto de chutney de manga, que é doce e picante e se usa para temperar. 

Na minha família falamos hindi, que é uma das mais de vinte línguas oficiais do meu 
bonito país. 

 
 

2. Completa as frases. 
 
 

a) O Maez é _________. O seu país é a Índia. 

b) O Maez vive numa cidade onde vivem muitas ___________. 

c) Os meninos indianos começam as aulas no mês de ________. 

d) As famílias indianas são muito _________, pois têm muitas pessoas. 

e) Na Índia, as pessoas falam _______ e mais 19 línguas. 

 
 
 
Soluções: a) indiano; b) pessoas; c) junho; d) numerosas; e) hindi 
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