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#ESTUDOEMCASA 
 

BLOCO N.º 33  
DISCIPLINA 

 
Português Língua Não Materna – Nível Iniciação 
 ANO(S) 1.º e 9.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

• Escrita 
Escrever textos adequados ao contexto específico de aprendizagem. 

• Gramática  

Usar palavras do campo lexical em contexto; utilizar e reconhecer 
construções perifrásticas e conjunções. 

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

OBJETIVO(S) 
COMUNICATIVO(S) 

Falar sobre África e os seus países. 

 

 

Título/Tema do Bloco 

Um passeio por dois países de África 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

1. Lê o texto. 

Jaimila, uma criança de Moçambique 

        Olá, sou a Jaimila e vivo com os meus pais e com os meus cinco irmãos em Maputo, a capital e a maior cidade de 

Moçambique. 

         No meu lindo país, há praias desertas de água azul e cristalina, 

rios com crocodilos e hipopótamos, árvores baobá gigantes e um 

espetacular pôr-do-sol. 

         Eu e os meus irmãos andamos todos na escola pública. Só a 

minha irmã bebé é que fica em casa com a minha mãe. Na minha 

cidade, o dia começa cedo e vamos para a escola às sete e meia da 

manhã e é lá que tomamos o pequeno-almoço que aqui chamamos de 

mata-bicho. As férias grandes são entre dezembro e janeiro quando é verão no hemisfério sul. Depois das aulas e sempre 

que podemos, vamos para a rua brincar com os nossos amigos. Aos fins de semana, vamos à praia com os nossos pais. 

       A minha comida preferida é matapa de caranguejo que é um prato feito com folha de mandioca esmagada, cozinhada 

num molho à base de amendoim, leite de coco e caranguejo. 

        Na minha família, falamos português, a língua oficial do meu bonito país. 

Fonte:https://www.rtp.pt/play/zigzag/p7112/e475619/criancas-no-mundo 

Texto adaptado, Vídeo “Crianças no Mundo” – ep. 36, Rádio ZigZag, 2020 

 

2. Responde às perguntas. 

a) Como se chama a cidade onde vive Jaimila? 

__________________________________________________________  
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b) O que é que se pode encontrar nas paisagens de Moçambique? 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

c) A que horas é que Jaimila e os irmãos vão para a escola? 

__________________________________________________ 

d) O que significa mata-bicho? 

____________________________________________________________ 

 

e) Quando é que são as férias grandes em Moçambique? 

____________________________________________________________  

 

f) Quais são os ingredientes para fazer a matapa de caranguejo? 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Observa o mapa e escolhe o país que gostavas de 

visitar. 

2.1.  Faz uma pesquisa sobre um país africano que 

gostavas de visitar e escreve um pequeno texto. 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________      https://static.todamateria.com.br/upload/af/ri/africamapa-0-cke.jpg 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 
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