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Como usar o livro
Novo Português sem Fronteiras

Título da Unidade e imagem do Diálogo

O título de cada unidade é retirado do diálogo e pretende ilustrar 
uma das estruturas principais introduzidas nessa unidade. A 
imagem fornece ao aluno o contexto visual do diálogo de abertura 
caracterizando o cenário e as personagens da unidade.
Os professores podem usar esta imagem de várias maneiras:

1.  Peça aos alunos para cobrirem o diálogo e olharem 
para a fotografia. Apontando para os objetos e para as 
pessoas da imagem, instrua os alunos com as frases e o 
vocabulário apropriados para descreverem a cena. Faça 
os alunos repetirem depois de si, mas nesta fase não exija 
que eles dominem totalmente as estruturas. O objetivo 
desta antevisão é o de preparar os alunos para a matéria 
da unidade.

2.  Já que a imagem fornece o contexto visual do diálogo, 
pode pedir aos alunos que olhem para a fotografia 
enquanto apresenta o diálogo.

3.  À medida que os alunos vão progredindo e avançando 
na matéria, pode aproveitar para fazer mais comentários 
sobre a imagem e sugerir que eles próprios o façam. É uma 
boa oportunidade para o professor testar a capacidade de 
comunicação dos alunos fora do âmbito da unidade.

4.  Depois de completar uma unidade, pode usar a imagem 
para rever certas estruturas – as que oferecem mais 
problemas – com os alunos.

Áreas Gramaticais / Estruturas

As áreas gramaticais e as estruturas listadas logo no início dão 
uma ideia clara dos objetivos estruturais para cada unidade. É 
uma listagem essencialmente de referência para o professor, mas 
os alunos podem achá-la útil para a compreensão da unidade.

Diálogo

O diálogo introduz de uma maneira prática e comunicativa 
o vocabulário, as estruturas e os objetivos comunicativos da 
unidade. Os alunos não precisam de o memorizar. Contudo, o 
professor pode ter necessidade de fazer referência a uma parte 
ou partes do diálogo e pedir uma memorização parcial ou um 
parafraseamento oral.
Seguidamente apresentam-se algumas sugestões para melhor 
trabalhar o diálogo:

1.   Leia o diálogo enquanto os alunos olham para a imagem. 
Interrompa a leitura para explicar o vocabulário novo ou 
então divida o diálogo em partes e explique cada uma 
delas. Deve ler mais de uma ou duas vezes se os alunos 
assim o exigirem.

2.  Peça aos alunos para repetirem uma linha depois de 
si. Se houver hesitações insista até que eles dominem 
totalmente a frase ou frases.

O Livro do Professor não pretende ser um manual a seguir obrigatoriamente, oferece ao professor um método – de entre vários 
possíveis – de abordagem ao curso «Novo Português sem Fronteiras». O livro contém sugestões detalhadas, práticas e essencialmente 
comunicativas sobre todas as secções do Livro do Aluno, desde as imagens, passando pelos exercícios e atividades, até ao próprio 
Sumário. Alguns professores podem simplesmente optar por usar técnicas propostas para alargar e enriquecer os seus próprios métodos 
de ensino, enquanto outros podem escolher segui-las mais de perto.
Nos parágrafos seguintes dar-se-á uma visão geral do que é uma unidade do livro «Novo Português sem Fronteiras», bem como 
sugestões gerais de como usar cada secção do Livro do Aluno.

3.   Depois de ter feito uma primeira leitura, distribua as 
personagens do diálogo pelos alunos e faça-os representar 
os papéis respetivos.

4.  Escolha alguns alunos para apresentarem o diálogo ao 
resto da turma, antes ou depois de já o terem trabalhado.

Apresentação

Esta secção apresenta de forma esquemática as estruturas que vão 
ser apresentadas na unidade. O professor pode usá-la da seguinte 
maneira:

1.   Introduzindo as estruturas, fazendo os alunos repetirem 
os modelos.

2.   Reproduzindo-os no quadro ou então sugerindo outras 
frases (dentro do mesmo modelo) com a participação dos 
próprios alunos.

Assim que as regras e/ou modelos estiverem compreendidos, os 
alunos podem fazer os exercícios corretamente.

Oralidade

Estes exercícios destinam-se à prática oral das estruturas da 
unidade, sendo a maior parte das frases contextualizadas e 
comunicativas.

Sugere-se que:

1.  Use a(s) frase(s) modelo para dar a conhecer aos alunos o que se 
pretende com o exercício. Se estes estiverem com dificuldade, 
dê as respostas para as primeiras alíneas.

2.  Faça com que os alunos deem a resposta rapidamente, não só 
para imprimir um certo ritmo às aulas, mas também para evitar 
que os alunos traduzam as frases para a sua língua.

3.  Sempre que possível, opte por dividir a turma em pares ou 
em pequenos grupos para trabalhar os exercícios. Esta técnica 
permite aumentar a capacidade de comunicação dos alunos e 
reduz a intervenção do professor na aula.

Texto

O texto pretende ser um alargamento das áreas gramaticais e 
vocabulares já introduzidas na unidade.

Propõe-se que:

1.  Use a imagem para apresentar o texto, tal como se fez 
para o diálogo. À medida que os alunos se forem sentindo 
mais à vontade com a estrutura da língua, propor-lhes 
que façam os seus próprios comentários sobre o texto e 
a respetiva imagem. Este tipo de pré-leitura vai facilitar a 
compreensão do texto.

2.  Peça aos alunos que façam uma leitura silenciosa do 
texto e que depois exponham as suas dúvidas.

3.  Leia o texto, explicando o vocabulário novo, e, se for 
necessário para uma melhor compreensão do mesmo, 
recorra ao diálogo da unidade ou a diálogos precedentes.
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Compreensão

As perguntas sobre o conteúdo do texto estão formuladas de tal 
maneira que os alunos, ao darem as respostas corretamente, não 
estão mais do que a recontar a história e, assim, a confirmar a 
sua total compreensão do texto. Numa fase mais avançada, pode 
pedir-se aos alunos que fechem os livros e tentem responder às 
perguntas.

Escrita

Os exercícios escritos são um reforço e alargamento das estruturas 
gramaticais e vocabulares já praticadas oralmente. Este tipo de 
exercícios pode ser trabalhado na aula ou em casa – trabalho 

para casa (T.P.C.). Caso os alunos apresentem dificuldades nesta 
ou naquela área, o professor pode sugerir que os exercícios se 
façam oralmente na aula e que depois os alunos os escrevam 
como trabalho de casa.

Sumário

Inclui uma listagem das competências comunicativas, com 
exemplos das mesmas, bem como todo o vocabulário introduzido 
na unidade.
Esta secção pode ser utilizada como referência, tanto pelo 
professor como pelos alunos. O professor pode ainda usá-la 
como revisão das estruturas apresentadas, formulando frases 
semelhantes às das «Competências Comunicativas» ou pedindo 
aos alunos para as formularem.
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Objetivos:

Primeiro contacto com o português.
Sem livro, o professor vai trabalhar alguns dos objetivos da 
UNIDADE  1.
1 – Comunicativos:

 ● Cumprimentar
     nome

 ● Pedir e dar informações pessoais profissão
     nacionalidade

2 – Estruturais:

 ● Pronomes pessoais sujeito / Pronome de tratamento
         (eu/ele/ela)  (você)

–   Note bem que só deve usar os pronomes pessoais sujeito 
das 1.ª e 3.ª pessoas do singular e o pronome de tratamento 
«você».

 ● Verbos no Presente do Indicativo
  a) Ser –  só utilize as formas correspondentes aos pronomes 

supramencionados (sou/é).
N.B.: Não empregue a estrutura «eu sou o/a (nome)».

b) Chamar-se –  introduza apenas as duas formas pedidas pe-
los pronomes já indicados para a pergunta (...
me chamo.../...se chama...) e para a resposta 
(...chamo-me.../...chama-se...), sem indicar o 
infinitivo do verbo.

 ● Artigos definidos (o/a)
Apresente apenas o singular, masculino e feminino, com os nomes 
próprios (insista neste ponto) e com as profissões, mas nunca com 
as nacionalidades, i.e., não empregue o adjetivo substantivado.

N.B.:  Nomes próprios e profissões só levam artigo quando são 
sujeito da oração.

 ● Tipos e formas de frase
a)  Declarativo: entoação ligeiramente descendente (ponto 

final).
 ● Afirmativa – ordem direta
 ●   Negativa – mostre bem que o não absoluto (sim) e o 
advérbio da conjunção negativa são homónimos; insista na 
colocação deste último e apenas com as duas formas do 
verbo «ser».

b) Interrogativo: entoação ascendente (ponto de interrogação).
 ● Afirmativa – ordem direta

N.B.:  Não faça nunca a inversão do sujeito; mostre que em 
português basta a entoação para indicar a interrogativa.

 ● Interrogativos – «como»
 ● Expressões de realce – «é que»

N.B.: Empregue apenas nas interrogativas com «como».
 ● Advérbios – sim, não, também
 ● Conjunções – e

Concretização

1.  Ao entrar na aula diga «Bom dia (Boa tarde/Boa noite)» e 
insista até que os alunos repitam.

2.  Diga «Eu chamo-me (o seu nome)» e escreva só o seu 
nome no quadro.
 Repita a frase e pergunte a um aluno «E você? Como se 
chama?»
 Continuando a repetir o seu nome, com a estrutura «Eu 
chamo-me...», insista na pergunta até obter a resposta «Eu 
chamo-me...» por parte de um aluno.

UNIDADE 0

 Faça, então, os alunos repetirem a pergunta «Como se chama?», 
primeiro em coro e depois individualmente.
Logo, as estruturas a trabalhar nesta fase são apenas:
Pergunta: «Como se chama?»
Resposta: «Eu chamo-me...»
Técnica a seguir:

pP/rA – o Professor faz a pergunta e um Aluno dá a resposta.
 pA/rP –  o Professor pede a um Aluno que faça a pergunta e dá-lhe 

a resposta.
 pA/rA –  o Professor faz com que os Alunos façam a pergunta e 

deem a resposta entre si.

3.    Estruturas a trabalhar:
       Pergunta: «Como é que (você) se chama?»
       Resposta: «Chamo-me...»
3.1.  Apontando para um aluno faça-lhe a pergunta, com a nova 

estrutura, «Como é que se chama?», devendo obter como 
resposta «Eu chamo-me...»

3.2.  Aponte agora para outro aluno e diga «E você? Como é que 
você se chama?»

 3.3.  Apontando para si, volte a dizer o seu nome, primeiro com 
a estrutura «Eu chamo-me (o seu nome)» e imediatamente a 
seguir com a nova estrutura «Chamo-me (o seu nome)».

3.4.  Apontando agora para um aluno faça-lhe a pergunta, com a 
nova estrutura, «Como é que se chama?», devendo insistir até 
obter como resposta «Chamo-me (nome)».

3.5.  Em seguida, aponte para outro aluno e diga «E você? Como 
é que você se chama?», devendo agora obter como resposta 
«Chamo-me (nome)».

3.6.  Consolide agora as novas estruturas, seguindo a técnica já 
indicada:
pP/rA; pA/rP; pA/rA.

4. Estruturas a trabalhar:
                ele

Perguntas: «Como é que           se chama?»
     ela

                                (Ele)
Respostas: «                     chama-se...»

           (Ela)

4.1.  Olhando agora para a turma em geral, aponte para um aluno 
e diga «Ele chama-se (nome)», repetindo várias vezes.

4.2.  Continuando a falar para a turma e a apontar para o mesmo 
aluno, faça a pergunta «Como é que ele se chama?» e dê a 
resposta «Ele chama-se (nome)», repetindo várias vezes as 
duas estruturas.

4.3.  Sempre a apontar para o mesmo aluno, pergunte agora a um 
outro «Como é que ele se chama?», até obter a resposta «Ele 
chama-se (nome)» por parte do 2.º aluno. Faça o mesmo com 
outros alunos para consolidar as novas estruturas.

4.4.  Aponte agora para uma aluna e diga «Ela chama-se (nome)», 
pronunciando o «E» bem aberto, para que os alunos se 
apercebam de que se trata de uma nova palavra. Reforce esta 
diferença, apontando alternadamente para um aluno e para 
uma aluna enquanto diz «Ele chama-se (nome); Ela chama-se 
(nome)».

4.5.  Faça tudo como indicado em 4.2. e 4.3. para tratar as 
estruturas «Como é que ela se chama?» / «Ela chama-se...».

4.6.  Volte a escolher um aluno e uma aluna e, apontando para um 
e outro alternadamente, diga «Ele chama-se (nome); Chama--
se (nome)» e «Ela chama-se (nome); Chama-se (nome)», para 
trabalhar a mesma estrutura, com ou sem o pronome pessoal 
sujeito.
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4.7.  Continuando a apontar para este par de alunos faça a pergunta 
«Como é que ele se chama?» e dê a resposta «Chama-se 
(nome)» e «Como é que ela se chama?»; «Chama-se (nome)».

4.8.  Recorrendo ainda ao mesmo par de alunos, faça as mesmas 
perguntas a outros alunos, devendo obter da parte destes 
como resposta a estrutura em que o pronome pessoal sujeito 
é omitido.

4.9.  Por último, consolide todas as estruturas do ponto 4., 
seguindo a técnica indicada em 3.4.

5.    Estruturas a trabalhar:
  «Eu sou professor(a)/Você é aluno/Você é aluna.»
  «Eu sou professor(a). E você?» // «Eu sou aluno/Eu sou aluna.»
  «Eu sou professor(a). E ele/ela?» // «Ele/ela é aluno/aluna.»

5.1.  Apontando para si, diga: «Eu sou professor(a)» e, apontando 
para um aluno, diga-lhe: «Você é aluno». Repita as duas 
frases várias vezes. Aponte agora para uma aluna e diga-lhe: 
«Você é aluna». Continuando a recorrer a estes dois alunos 
e apontando e olhando para eles alternadamente vá dizendo 
«Você é aluno»; «Você é aluna» e depois utilize as mesmas 
estruturas com outros alunos e alunas.

5.2.  Olhando agora para um aluno, diga «Eu sou professor(a). 
E você?» devendo obter como resposta «Eu sou aluno». 
Pratique o masculino e o feminino com estas perguntas/ 
/respostas, segundo a técnica já indicada.

5.3.  Agora, olhando para a turma, aponte para um aluno e diga: 
«Ele é aluno» e depois para uma aluna e diga: «Ela é aluna». 
Dirija-se agora a um outro aluno e, apontando para o primeiro, 
«Eu sou professor(a). E ele?», devendo obter a resposta «Ele 
é aluno». Faça o mesmo com o feminino e pratique estas 
perguntas/respostas, segundo a técnica já indicada.

6.    Estruturas a trabalhar:
«Eu sou professor(a). Eu não sou aluno(a).»
«E você? Você também é professor(a)?»/
/«Não, eu não sou professor(a); Eu sou aluno(a).»
«E ele/ela? Ele/Ela também é professor/professora?»/
 /«Não, ele/ela não é professor/professora; ele/ela é aluno/
/aluna.»

6.1.  Siga as indicações dadas no ponto 5. para introduzir estas 
estruturas e use a técnica já indicada para as consolidar.

7.    Estruturas a trabalhar:
 «Eu sou português (portuguesa). Eu não sou americano 
(americana).»
«Você é francês (francesa). Você não é inglês (inglesa).»
«Você também é português (portuguesa)?»//
 «Não, (eu) não sou português (portuguesa); (eu) sou 
americano (americana).»
«E ele/ela? Ele/Ela também é americano (americana)?»
«Sim, (ele/ela) também é americano/americana.»/
 /«Não, (ele/ela) não é americano/americana; (ele/ela) é inglês/ 
/inglesa.»

7.1.  Siga as indicações dadas no ponto 5. para introduzir as 
nacionalidades. Insista bastante na diferença dos adjetivos 
masculinos e femininos, mas só no singular (as estruturas de 
apoio são apenas: «Eu sou...» / «Você/ele/ela é...»)

N.B.:  Neste momento, os alunos estão preparados para entrarem 
na UNIDADE 1, já que as estruturas / áreas gramaticais e 
as competências comunicativas do DIÁLOGO foram todas 
trabalhadas.

UNIDADE 1

Objetivos:

1 –  Estruturais: Encontram-se listados imediatamente antes do 
DIÁLOGO.

2 –  Comunicativos: Listados no SUMÁRIO, sendo os mais 
importantes os já tratados na UNIDADE 0.

Diálogo

 Preparação: Peça aos alunos que abram o livro e, recorrendo à 
imagem, apresente as duas personagens empregando todas as 
estruturas já apresentadas na UNIDADE 0.

 Leitura: Faça uma primeira leitura do DIÁLOGO com a entoação 
e o ritmo do português falado. Leia uma segunda vez, fazendo um 
intervalo entre cada fala, de maneira que os alunos possam repetir 
em coro. Depois, em grupos de dois, faça-os ler o DIÁLOGO.

Apresentação 1

 Objetivo estrutural: Introduzir a estrutura «Como é que (...) me 
chamo?», «Como é que se chama?» / «(...) chamo-me...», «(...) 
chama-se...», com ou sem os pronomes pessoais/tratamento 
correspondentes.

Oralidade 1

 Objetivo estrutural: Praticar a estrutura «Como é que eu me 
chamo» e «Como é que você/ele/ela se chama» e as formas 
«chamo-me» e «chama-se» com os respetivos pronomes pessoais 
em frases interrogativas e afirmativas.

Objetivo comunicativo: Perguntar por e indicar o nome.

 Técnica: Seguindo o esquema pA/rA, sugira, se quiser, que eles 
usem os próprios nomes.

Oralidade 2

  Objetivo estrutural: Praticar as formas «chamo-me» e «chama-se», 
tendo como única referência o pronome pessoal sujeito/tratamento.

Técnica: Fazer cada aluno completar uma frase.

Soluções:

1 – chamo-me  4 – chama-se
2 – chama-se  5 – chamo-me
3 – chama-se  6 – chama-se

Oralidade 3

 Objetivo estrutural: Praticar as formas «me chamo» e «se chama» em 
frases interrogativas, acrescentando a partícula de realce «é que», 
com ou sem o pronome pessoal sujeito.



O NOVO Português sem Fronteiras é um Curso de Português Língua Estrangeira / Língua Segunda 
constituído por um conjunto de dois manuais que conduzem o aprendente do nível de Iniciação (A1) 
ao nível Elementar (A2). 

O NOVO Português sem Fronteiras 1 destina-se a utilizadores / aprendentes principiantes ou falsos 
principiantes – nível de Iniciação, A1 – visando a aquisição de competências comunicativas básicas: 
ser capaz de interagir em situações do quotidiano simples e concretas, expressando-se no presente, 
passado e futuro.

O Livro do Professor contém sugestões detalhadas, práticas e essencialmente comunicativas sobre 
todas as secções do Livro do Aluno, desde as imagens, passando pelos exercícios e atividades, até ao 
próprio Sumário. Alguns professores podem simplesmente optar por usar as técnicas propostas para 
alargar e enriquecer os seus próprios métodos de ensino, enquanto outros podem escolher segui-las 
mais de perto.

Componentes do Curso:
	 Livro	do	Aluno	+	ficheiros	áudio	disponíveis	em	www.lidel.pt/pt/download-conteudos/
 Livro do Professor

O que há de NOVO?

  • Design moderno
  • Novas	personagens,	que	refletem	o	contexto	sociocultural	atual
  • Textos atualizados, representativos do Portugal de século xxi

  • Imagens e fotos apelativas
  • Ficheiros áudio disponíveis online
  • Tradução do léxico em quatro línguas: alemão, espanhol, francês e inglês

ISBN 978-972-757-531-2

w
w

w.
lid

el
.p

t




