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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 59  

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. 

• Gramática 

Dominar aspetos fundamentais da flexão verbal (pretérito imperfeito do 
indicativo). 

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

OBJETIVO(S) 
COMUNICATIVO(S) 

  Descrever momentos e episódios do passado. 

 

Título/Tema do Bloco 

O que mudou? 

 
https://www.image.freepik.com 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

 
1. Lê o texto. 

A mãe da Mariana 

A minha mãe, quando tinha cinco anos, mudou-se de Leon, em Espanha para Portugal, 

porque teve de acompanhar os pais. 

Quando se mudou, sentiu bastante dificuldade com a língua diferente, mas teve a 

ajuda de uma prima. Passados dois anos, teve de ir para uma escola e aí o pior 

começou, porque não compreendia o que os professores e os funcionários lhe diziam. 

Não sei como conseguiu falar português tão bem, mas sei que foi com muito esforço! 

Hoje, ela tem um português perfeito. 

A vida mudou e ela passou realmente a gostar da sua vida em Portugal. O mais 

surpreendente nisto tudo é que, mesmo com a dificuldade da língua, foi sempre uma 

aluna excelente e exemplar. 

A língua portuguesa não foi a única dificuldade… Para a minha mãe, também foi difícil 

adaptar-se à nova casa.  A casa em Portugal era muito diferente da casa que tinha em 

Espanha. Em Leon a casa era gigante e a nova casa era bastante pequena. 

Felizmente, com o passar do tempo, habituou-se à nova vida. 

  

  

1º Ciclo X 

2º Ciclo X 

3º Ciclo X 
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3. Completa as frases com os verbos indicados no pretérito imperfeito do indicativo. 

 

  
 

 
4. A mãe da Mariana teve algumas dificuldades quando chegou a Portugal. E tu também tiveste 

dificuldades? 
Escreve um texto sobre as dificuldades que sentiste no início e que já conseguiste superar. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Adaptado de https://historiasdevida.cm-oeiras.pt/historias/de-espanha-para-portugal/ 

 

2. Assinala as afirmações com verdadeiro (V) ou falso (F), de acordo com o texto. 

 

 

 


