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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 60  

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 
Reconhecer a importância das competências comunicativas nas 
competências interculturais. 

OBJETIVO(S) 
COMUNICATIVO(S) 

 Relatar memórias passadas sobre as férias. 

Título/Tema do Bloco 

As minhas férias grandes 

 
https://www.image.freepik.com 

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

 
1. Lê o texto. 

As minhas férias grandes 

Quando eu era criança, o final das aulas e a chegada 

do verão mudavam completamente a vida da minha 

família. Saíamos de Lisboa e íamos com a família toda 

(avós, pais, filhos, tios e primos) para a praia e para o 

campo. Passávamos os meses de julho e agosto perto 

da praia e em setembro íamos duas ou três semanas 

para o campo, para uma quinta da nossa família. 

Na praia havia tempo para brincar, conversar, jogar, 

comer gelados, e nunca faltavam os banhos. No final 

das manhãs, regressávamos a casa para almoçar. 

Depois do almoço, tínhamos de dormir a sesta e eu e os meus primos tentávamos sempre 

escapar, mas não era fácil. À tarde, fazíamos piqueniques e passeávamos na serra de 
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3. Preenche o quadro com as atividades diárias das férias, de acordo com o texto. 

 

 

 

4. Completa estas frases de ações simultâneas no passado com o verbo no pretérito imperfeito do 
modo indicativo. 

  
 

5. Como foram as tuas últimas férias de verão? Escreve um texto sobre este tema. 

Sintra. À noite, íamos por vezes a festas das aldeias mais próximas ou então ao cinema, 

que era montado numa tenda. 

No meu caso, tanto na praia, como no campo, as férias grandes eram principalmente a 

grande oportunidade de ler. Adorava histórias de príncipes, princesas, fadas e bruxas, 

mas também histórias de animais. Ainda hoje me lembro bem das dezenas de livros que 

li durante as minhas férias de infância. 

 
Isabel Alçada, Texto e imagem: https://sol.sapo.pt (Adaptado) 

 

2. Faz as perguntas para as respostas dadas, de acordo com o texto. 

 

 

 

  

  

https://sol.sapo.pt/

