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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 55  

DISCIPLINA 
 
Português Língua Não Materna – Nível Iniciação 

 ANO(S) 1.º e 9.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

• Leitura 

Compreender o sentido global, o conteúdo e a intencionalidade de textos 
de linguagem corrente. 

• Escrita 
            Escrever textos sobre assuntos conhecidos ou de interesse pessoal. 

• Interação cultural 

Integrar no seu discurso elementos constitutivos da própria cultura e da 
cultura da língua de escolarização. 

OBJETIVO(S) 
COMUNICATIVO(S) 

  Relatar acontecimentos de vida no passado. 

 

Título/Tema do Bloco 

Momentos Marcantes 

 
https://www.image.freepik.com 

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

 
1. Lê o texto 

Eu sou a Vivian e vou contar-vos um pouco da minha história. 

Capítulo 1 : O meu nascimento 

Nasci em Braga a 20 de julho de 2008. O nome do meu pai é João e a 

minha mãe chama-se Kati. Tenho dois irmãos mais velhos: o Dani e o 

Nuno. Comecei a andar no dia do meu primeiro aniversário e os meus 

pais fizeram uma festa enorme. Claro que eu não me lembro. 

Capítulo 2: Alguns acontecimentos 

Com três anos, eu vim morar para Lisboa, mas todos os anos, eu e a minha família vamos a 

Braga visitar os meus avós e os meus tios. 

Aos seis anos, fui para escola e aprendi a ler e a escrever. 

Quando fiz nove anos, houve um momento especial: eu dei o meu primeiro concerto de piano e 

a minha família ficou muito orgulhosa de mim. 

Aos doze anos, os meus pais deram-me um telemóvel, mas eu perdi o telemóvel duas semanas 

depois. Por isso, nunca mais tive outro. 
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3. Com base no texto, preenche a linha da vida da Vivian. 

 

 

4. Agora preenche a tua linha da vida com os momentos mais marcantes. 

 

 

5. Com base na tua linha da vida, escreve um texto autobiográfico, semelhante ao da Vivian. 

          

                                                      

                                          

          

                                                      

                                          

 

Capítulo 3: Aventuras 
Aos dez anos, eu e a minha família fomos passar férias aos Açores e eu adorei, porque fizemos 

uma viagem de barco e vi uma baleia e muitos golfinhos. Foi muito emocionante e divertido. 

Este ano, os meus pais quiseram passar férias na neve e também foi muito bom, principalmente 

porque pude fazer desportos de inverno, como ski. Caí várias vezes, mas valeu a pena!  

 

2. Dá um título a este texto. 

______________________________________________________________________________ 


