
 

                             
 

Português Língua Não Materna – Iniciação 1.º ao 9ºano, Bloco n.º 21    Página 1 de 2  

 
#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 17  Português Língua Não 

Materna 

Nível Iniciação 

 
ANO(S) 1.º e 9.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

• Escrita 

Planificar, através da escrita, textos com informação relacionada 
com as profissões. 

• Gramática  
Reconhecer e usar palavras do campo lexical das profissões. 
Utilizar e reconhecer: verbos poder, querer e precisar (de) no 
presente do indicativo. 

• Produção oral 

Adequar o ritmo e a entoação aos diferentes tipos de frases: 
interrogativa. 

OBJETIVO(S) COMUNICATIVO(S)  Escrever / Falar sobre o meu horário e sobre as minhas disciplinas. 

 

 

Tema do Bloco 

Todas as profissões são importantes 

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

 

 

1. Escreve um pequeno texto sobre a profissão que queres ter no futuro. 

 

Para te ajudar, responde às seguintes perguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

a) O que queres ser quando fores grande? 

c) Porque é que a tua profissão é importante? 

b) Do que precisas para ter essa profissão? 
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1.1. Faz estas perguntas a um amigo e escreve as respostas dele. 

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

2. Responde à seguinte pergunta. 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

3. Completa as frases com os verbos poder, querer e precisar (de) no presente do indicativo. 

 

 

 

Na tua opinião, há profissões mais importantes do que outras? 

Eu _________ (querer) ser futebolista num clube de futebol. Para isso, eu __________ 

(precisar) de uma bola, de umas chuteiras e de uma baliza. Também __________ 

(precisar) de uma equipa, porque não _________ (poder) jogar sem colegas de equipa. 

A Bruna _________ (querer) ser astronauta, porque os astronautas __________ (poder) 

andar no espaço. Para isso, eles ____________ (precisar) de um fato especial e de naves 

espaciais. Os astronautas são importantes porque ajudam a descobrir novos planetas. 


