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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 44  

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. 

• Gramática 
Reconhecer e usar corretamente a preposição com + pronome pessoal. 

• Interação cultural 

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

 

Título/Tema do Bloco 

Tens planos para o fim de semana? 

 
https://www.image.freepik.com 

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

 
1. Observa o boletim meteorológico e lê o texto da previsão meteorológica.  

A Ana ouve a previsão do tempo na rádio 

 

E agora o estado do tempo para hoje. Depois de vários dias com céu nublado, aguaceiros 

e trovoada, continuaremos com muitas nuvens mas sem ocorrência de chuva. A 

temperatura mínima para hoje será de 15º e a temperatura máxima de 26º. O vento será 

fraco, ficando-se nos 25 km por hora. Para amanhã, prevemos um dia semelhante ao de 

hoje, mas com céu limpo, sol forte e temperaturas entre os 14º e os 25º. No sul do país 

prevê-se a ocorrência de trovoadas durante a manhã. 

 

Exercícios adaptados de Maria Favero, Sílvia Melo-Pfeifer e Sofia C. Soares, coord. Teresa S. Ferreira (2015) 

Lado a Lado: ensino de português no estrangeiro : nível A2., 1.ª edição, Porto: Porto Editora. 
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2. Para que dias da semana é que a Ana escuta a previsão do tempo? 

___________________________________________________________________________ 

3. Qual é o estado do tempo para cada um dos dias? 

Hoje - _____________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

Amanhã - __________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

 

4. Regista os teus planos para o fim de semana tendo em conta o estado do tempo. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Gramática – Preposição com + pronome pessoal. 

Observa o quadro. 

 

6. Completa as frases conforme o exemplo. 

Exemplo: A Marli vai comigo  (com + eu) ao cinema. 

a) O José vai _____________ (com + você) à biblioteca. 

b) A Íris vai ____________ (com + tu) à natação. 

c) O meu irmão  vai ____________ (com + nós) ao piquenique. 

d) A tia fica _____________ (com + vocês) aqui em casa. 

 

 

 
 

                 

                                                   

                         
       

                       
                    

     

        

        

           

                        

           

             

                           


