#ESTUDOEMCASA
BLOCO N.º 18
ANO(S)

DISCIPLINA

1.º ao 9.º

Português Língua Não Materna - Intermédio

• Leitura
Identificar as principais linhas temáticas a partir da leitura de
textos variados.
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

• Gramática
Reconhecer e utilizar corretamente o pretérito imperfeito do
conjuntivo.
OBJETIVO(S)
COMUNICATIVO(S)

Falar sobre voluntariado e solidariedade.

Título/Tema do Bloco

O vizinho do lado

https://img.freepik.com

Tarefas/ Atividades/ Desafios
1. Lê o texto.
https://br.freepik.com/

Solidariedade em tempo de pandemia

1.º ciclo

x

2.ºciclo

x

3.ºciclo

x

Davide Martinelli é ciclista profissional
e vive na aldeia italiana de Lodetto,
situada na região da Lombardia, uma
das mais atingidas no mundo pela
pandemia.
Diz que fez tudo para manter uma atitude positiva e uma das formas foi juntar o
exercício físico com a ajuda à comunidade durante o confinamento.
O atleta da Astana, que em fevereiro participou na "Volta ao Algarve", todos os dias faz
várias voltas entre a farmácia e as casas dos mais velhos ou de pessoas em risco.
Euronews (Texto adaptado)
https://pt.euronews.com/2020/04/18/solidariedade-em-tempo-de-pandemia?jwsource=cl
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2. Depois de leres o texto, responde às perguntas.
a) Qual é a nacionalidade de Davide Martinelli?
______________________________________________________________________
b) Qual é a sua profissão?
______________________________________________________________________
c) O que fez para manter uma atitude positiva durante o confinamento?
______________________________________________________________________
d) Transcreve a frase comprova que Davide Martinelli já esteve em Portugal.
______________________________________________________________________
e) Qual é a sua missão solidária?
______________________________________________________________________
3. Completa as frases usando corretamente as formas verbais do pretérito imperfeito
do conjuntivo.
a) Se o ciclista Davide Marinelli ____________ (estar) em Portugal, ia ser voluntário
no projeto Vizinho Amigo.
b) Se alguns idosos não ______________ (ter) o apoio deste ciclista, estariam
completamente sozinhos
c) Se tu ______________ (conseguir) trazer mais amigos para ajudar, seria
excelente.
d) Eu ajudo o meu vizinho do lado, mas se _______________ (ganhar) a lotaria,
ajudava muita gente.
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