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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 
25 

 

DISCIPLINA 
Português Língua Não Materna - Nível 
Intermédio 

ANO(S) 
1.º ao 
9.º ano 

APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS  

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

• Escrita 
Dominar os principais processos de composição discursiva: 
demonstração, exemplificação, generalização, especificação, 
classificação, inventariação. 

• Gramática 
Dominar aspetos fundamentais da flexão verbal (presente, pretérito 
perfeito e futuro do modo indicativo) e referências temporais como 
os indicadores de frequência. 

OBJETIVO(S) 
COMUNICATIVO(S) 

 
 Descrever diferentes profissões 
 

 

Título/Tema do Bloco 

Profissões 

   
https://img.freepik.com  

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

 
1. Lê a biografia de Afonso Reis Cabral. 

 

Afonso Reis Cabral nasceu em 1990. Aos quinze anos publicou o livro de 

poesia Condensação. Em 2014, ganhou o Prémio LeYa com o romance O Meu 

Irmão. No final de 2018, lançou o seu segundo romance, Pão de Açúcar. Entre 

abril e maio de 2019, partiu à descoberta de Portugal a pé. Ele registou essa 

viagem no livro Leva-me Contigo. 

https://www.wook.pt/autor/afonso-reis-cabral/3298069 (Adaptado) 

 

  

1º ciclo X 

2º ciclo X 

3º ciclo  
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1.1. Completa as frases com os verbos no Pretérito Perfeito do Indicativo. 

 

a) Eu _________ no Porto, mas os meus pais _________ em Lisboa. (NASCER) 

b)  Eu _________ numa escola pública. Tu também _________? (ESTUDAR) 

c)  Nós _________ 10 anos no Porto e depois _________ para Lisboa. (VIVER) 

d)  O meu pai _________ na universidade, mas os meus avós não _________. 

(ANDAR) 

e)  O meu irmão _________ uma carreira na área da música, mas eu não 

_________. (SEGUIR) 

 
 
Pretérito Perfeito Simples do Indicativo 

→ Usa-se para falar de uma ação já terminada. 

 

  VERBOS REGULARES 

 MUDAR RECEBER PARTIR 

Eu mudei recebi parti 

Tu mudaste recebeste partiste 

Você /Ele/Ela mudou recebeu partiu 

Nós mudámos recebemos partimos 

Vocês /Eles/Elas mudaram receberam partiram 
 

 

 

2. O que queres fazer no futuro? Escreve um texto, com a descrição da profissão que gostarias de 

exercer. 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 


