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Na Crista da Onda é um projeto pedagógico em 4 níveis (de A1 
a B2) de ensino de Português Língua Estrangeira, Língua Não
Materna, Língua Segunda e Língua de Herança, destinado a um 
público jovem. Este método privilegia uma abordagem comunicativa 
por competências e tarefas (task-based), na medida em que todas 
as atividades propostas estão organizadas de modo a estabelecer 
percursos diferentes, levando o aprendente à execução dos 
objetivos das tarefas finais e do Trabalho de Grupo.

Este método permite uma utilização prática em situação de 
sala de aula com alunos de diferentes níveis de proficiência, 
tendo uma abordagem e metodologia comuns a todos os volumes, 
com temas atuais, motivadores e interessantes para os jovens, 
promovendo uma continuidade e harmonização no processo 
de ensino-aprendizagem.

Na Crista da Onda 4 dirige-se a aprendentes de Língua Portuguesa, 
permitindo-lhes atingir o nível de utilizador independente, B2, 
de acordo com as orientações do Quadro Europeu Comum de 
Referência para as Línguas (QECR) e do Quadro de Referência para 
o Ensino Português no Estrangeiro (QuaREPE).

Tem como objetivo explorar e desenvolver as competências de 
receção e produção, levando o aluno a comunicar em português 
e permitindo conhecer diversos aspetos da cultura portuguesa. 
Este quarto nível é constituído por oito unidades, constituídas por 
textos autênticos e atualizados e exercícios contextualizados. No 
final de cada unidade, o aluno irá encontrar uma secção consti-
tuída por exercícios para a revisão e consolidação dos conteúdos 
abordados. Inclui ainda uma unidade de Leitura Extensiva de 
autores lusófonos e outra sobre Dias Especiais.

Inclui dois CD áudio com os textos e exercícios assinalados no 
Livro do Aluno. As faixas áudio estão também disponíveis em 
www.lidel.pt/pt/download-conteudos/.

Na Crista da Onda apresenta um Livro do Professor para cada 
nível, onde são descritos os objetivos de cada unidade e as estra-
tégias de ensino-aprendizagem, propondo-se atividades a desenvolver 
nas aulas. Inclui também as soluções dos exercícios do Livro do 
Aluno e as transcrições dos textos e exercícios dos ficheiros áudio.
São ainda disponibilizados recursos e materiais extra que auxiliarão 
os professores nas aulas.
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Introdução

Orientações Metodológicas
A metodologia privilegiada neste manual encontra ‑se recomendada no Quadro Europeu Comum de 
Referência para as Línguas (QECR) e no Quadro de Referência para o Ensino Português no Estrangeiro 
(QuaREPE), documento orientador dos currículos de PLH e de PLE para alunos do ensino básico e 
secundário, de sistemas escolares estrangeiros.

A diversidade de perfis linguísticos dos alunos é fruto de contextos variados que levam a língua portu‑
guesa a assumir diferentes estatutos: Português Língua de Herança (PLH), Português Língua Segunda 
(PL2), Português Língua Estrangeira (PLE) e Português Língua Não Materna (PLNM).

As especificidades do Português Língua de Herança exigem que, para os alunos, sejam criados con‑
textos de vivência da língua propícios a valorizar e estabelecer um forte vínculo afetivo com a sua 
identidade como cidadãos portugueses ou de origem portuguesa.

• Metodologia: Abordagem comunicativa por tarefas – task ‑based.
Esta metodologia permite ao aprendente um percurso de trabalho ao longo do qual são desenvolvi‑
das as várias competências comunicativas. O aprendente exercita as competências de receção (ouvir 
/ ler) e as de produção (falar / escrever). A prática e a sistematização da língua portuguesa são tam‑
bém exercitadas através de várias atividades.

A interação oral está sempre presente na metodologia de abordagem comunicativa utilizada nos 
manuais Na Crista da Onda.
As decisões do professor têm de ser tomadas tendo em conta que o aluno é o centro do processo de 
ensino ‑aprendizagem, cabendo‑lhe desse modo explorar oralmente aquilo que considere mais rele‑
vante e enriquecedor para os seus alunos. Assim, é imperioso analisar as necessidades do público‑
‑alvo, ou seja, obter o maior número de informações sobre o seu contexto sociocultural e conhecer os 
seus interesses e motivações. É o resultado destas variáveis que vai permitir distinguir necessidades 
e adaptar a planificação sempre que necessário. 

Partindo deste pressuposto, as orientações metodológicas são apenas uma base de trabalho das 
diferentes competências, cabendo ao professor optar e decidir quais as estratégias mais adequadas 
às particularidades dos seus alunos, de forma a atingir os objetivos pretendidos. Ao professor com‑
pete criar e promover práticas pedagógicas diferenciadas e formas diversificadas de organização de 
trabalho, enquanto dinamizador e orientador das aprendizagens. O professor deve fomentar uma 
interação comunicativa que permita a transmissão e assimilação dos conteúdos.

Competências Comunicativas
As competências comunicativas em língua são, de acordo com o QECR e com o QuaREPE, o conjunto 
de conhecimentos e capacidades que habilitam o aluno a cumprir tarefas através da realização de ativi‑
dades em diversos contextos. O objetivo é que o aluno aprenda COM a língua e não só SOBRE a língua.

O uso adequado de uma língua pressupõe o domínio da competência comunicativa. Esta envolve vá‑
rias competências que devem ser desenvolvidas (competências linguísticas, sociolinguísticas e prag‑
máticas).

É estimulante para o aprendente desta faixa etária perceber que consegue interagir de forma espon‑
tânea, clara e detalhada sobre uma grande variedade de temas. O professor deve praticar todas 
as competências, mas ao nível do utilizador independente sugere ‑se que tenha como prioridade  
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aprofundar a compreensão e a expressão oral, garantindo a aprendizagem de léxico mais complexo 
e de vários contextos e domínios. Para tal, os conteúdos gramaticais a abordar devem corresponder 
ao nível de proficiência linguística B2. Há que ter em conta que os alunos não aprendem todos da 
mesma forma e ao mesmo ritmo as diferentes competências.

Ouvir / Ler

Pré ‑leitura
Durante a pré ‑leitura devem utilizar ‑se estratégias adequadas como motivação para a leitura dos textos. 
As atividades de pré ‑leitura proporcionam a compreensão, em contexto, da informação dada no texto, 
pois permitem que os alunos coloquem hipóteses e especulem sobre o tema principal do texto. Sugere‑
‑se que se explore as imagens que acompanham os mesmos, como antecipação ao tema. O professor 
poderá colocar questões para desenvolver a produção e a interação oral na sala de aula, incentivando 
os alunos a falarem sem o apoio do texto, mas facilitando desta forma a sua compreensão.

Através da ligação texto / imagem, os alunos adquirem novos vocábulos de forma lúdica. É também 
o momento ideal para a apresentação do vocabulário novo e necessário à descodificação do texto.

Nesta fase de motivação, o professor não deve corrigir simultaneamente o aluno, mas deve antes pe‑
dir que este repita a frase ou destacá ‑la para que seja o próprio aluno a identificar o erro e corrigi ‑lo.

Numa fase posterior, como os alunos já possuem algumas competências linguísticas, para além da 
exploração da imagem, o professor poderá formular uma ou outra questão prévia de forma que o 
aluno antecipe o tema fundamental do texto.

Durante a leitura
Compreender um texto escrito é imprescindível para atingir um bom nível de competência comuni‑
cativa. O texto constitui um instrumento de aprendizagem, não só a nível lexical mas também a nível 
gramatical e de funções comunicativas. Durante este processo de leitura são várias as atividades que 
o professor poderá realizar.

No início da aquisição da língua, a abordagem ao texto é ainda muito rudimentar, isto é, solicita ‑se a 
mera reprodução ou assimilação literal da mensagem.

À medida que o aluno vai adquirindo maior competência, o professor poderá pedir ‑lhe que ouça os textos 
com o manual fechado, estratégia que permite desenvolver a sua competência de compreensão oral.

O aluno pode acompanhar a segunda audição com o livro aberto, a fim de recolher a informação 
necessária para realizar as atividades propostas.

Depois de o aluno ouvir / ler os textos, o professor poderá explicar algum vocábulo que não tenha 
sido entendido ou até incentivar o aluno a pesquisar o seu significado.

Pós ‑leitura
O aluno, sempre que possível, deve relacionar a informação aprendida com os seus conhecimentos e 
interesses de forma a integrar esse conhecimento nas outras competências. Quando possível, pode 
sugerir ‑se ao aluno atividades de simulação.

Vocabulário
O léxico é organizado por áreas temáticas. A seleção do vocabulário é feita de acordo com as neces‑
sidades do aluno, de forma a proporcionar ‑lhe um vocabulário básico. Umas atividades são dirigidas 
à compreensão e outras à memorização e, numa fase posterior, à produção.
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Escrever
Escrever é um processo difícil. O professor pode proporcionar ao aluno técnicas de escrita que o aju‑
dem a desenvolver esta competência. Sugere ‑se que se incentive o aluno a planificar o texto antes de 
o construir. Propõe ‑se que se explique que o texto deve estar de acordo com a sua função comunica‑
tiva e com as características do género textual.

O aluno, depois de escrever o texto, deve rever e melhorar a sua produção.

A correção do texto pode ser feita de várias formas:
•  O aluno pode trocar de texto com o colega para ser corrigido, mas sempre com a supervisão do 

professor.
•  O aluno pode melhorar/reelaborar o seu texto, após receber as sugestões de melhoria do colega.
•  O professor fará a correção dos textos dos alunos e, numa outra aula, chamará a atenção para os 

erros mais frequentes e mais pertinentes, escrevendo no quadro as incorreções. O aluno é assim 
incentivado a descobrir o erro e a propor a sua correção.

Estudo da Língua
Qualquer item gramatical deve ser apresentado de forma contextualizada. Assim, o professor pode 
apresentar uma imagem que sugira o conteúdo gramatical e, através da interação professor / aluno 
ou aluno / aluno, propiciar a formação de frases. Através de exemplos contextualizados, a regra gra‑
matical é adquirida de uma forma dedutiva ‑indutiva, levando o aluno a generalizá ‑la e a aplicá ‑la em 
novas situações comunicativas.

Se achar necessário, o professor pode pedir ao aluno que compare com a sua língua materna essa 
estrutura, de forma a facilitar a compreensão da mesma.

Pode também recorrer à tradução de pequenas frases a fim de que o aluno contraste as diferentes 
regras gramaticais. 

Falar
O principal objetivo desta competência comunicativa (expressão oral) é tornar o aprendente profi‑
ciente na utilização da língua portuguesa, ou seja, capaz de conseguir falá ‑la com fluência e correção.

É na expressão oral que os alunos revelam mais dificuldades, pois envolve muito mais do que a 
utilização correta de vocabulário e de gramática. O discurso oral envolve propriedades linguísticas 
específicas. Nesse sentido, é imprescindível criarem ‑se condições de uso da língua em contextos 
particulares, visto que existem situações de comunicação em que o falante utiliza a língua de forma 
expositiva, mas também há situações de comunicação que implicam interação. 

As atividades propostas privilegiam o uso funcional da língua em situações de comunicação o mais 
autênticas possível. Como os alunos já estão na posse quer do léxico quer das estruturas gramaticais, 
a sua autoestima e motivação aumentam, sentindo ‑se cada vez mais seguros.

Ouvir
É cada vez mais pertinente considerar a compreensão oral como um processo de receção ativa,  
dotada de um papel importante à luz de uma abordagem comunicativa. A compreensão oral na aula 
de língua estrangeira e de língua de herança é extremamente importante, visto que os alunos adqui‑
rem capacidades de interpretação de uma mensagem oral para que tenham um melhor e mais fácil 
desempenho em situações comunicativas. 
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As atividades que apresentamos foram planificadas de acordo com a abordagem comunicativa, isto 
é, a participação ativa dos alunos no processo comunicativo. Estas atividades estão relacionadas com 
os conteúdos temáticos, lexicais e gramaticais de modo a que o aprendente reconheça o que foi pra‑
ticado ao longo da aula, tornando a sua compreensão mais acessível. 

Consciência Intercultural
Na aprendizagem de uma língua está implícita a aquisição e o reconhecimento ou aprofundamento de 
uma cultura, uma vez que os alunos vão contactar com uma nova realidade social. Este contacto inclui 
a aprendizagem de novas normas e convenções que, muitas vezes, são diferentes das que os alunos 
trazem consigo. Interpretar e relacionar ‑se com uma realidade nova faz parte desta aprendizagem. Con‑
vém ter em conta que um aprendente de PLH é já portador de um capital linguístico‑cultural que não 
deve ser ignorado.

O conhecimento sociocultural é um dos aspetos do conhecimento do mundo que contribui para o 
enriquecimento pessoal do indivíduo. 

Tendo em conta o que foi referido anteriormente, apresentamos as secções: Quiosque Cultural e 
Curiosidades, onde os alunos desenvolvem os seus conhecimentos socioculturais através de ativida‑
des que suscitam o interesse e a sua curiosidade sobre a cultura portuguesa. 

Os conteúdos e as atividades apresentados nas secções Quiosque Cultural e Curiosidades podem, 
ainda, ser articulados com outras áreas disciplinares, cruzando saberes e competências.

Trabalho de Grupo / Projeto
No final de todas as unidades do manual é incluído um trabalho de grupo / projeto. Esta metodologia 
de trabalho de projeto visa:
• Aplicar os conhecimentos adquiridos na unidade.
• Alargar o universo sociocultural do aluno.
• Desenvolver as capacidades de investigação e autonomia.

Após a conclusão do trabalho, os grupos podem apresentá ‑lo à turma ou expô ‑lo de forma a ser con‑
sultado por toda a comunidade escolar.

Os trabalhos podem ser incluídos no portefólio individual (em suporte digital ou em papel) do aluno, 
um dos instrumentos de avaliação recomendado.

Leitura Extensiva
Este manual apresenta adicionalmente uma secção de leitura extensiva, onde o aluno tem contacto com 
textos literários de diferentes autores, encontrando refletidos alguns aspetos culturais e linguísticos 
característicos do país em que é falada a língua de base desses textos, consciencializando‑se assim das 
diferentes variantes da língua portuguesa, da criatividade com que pode ser veiculada e da sua riqueza. 

Os textos desta secção foram selecionados de modo que se adequem ao nível de proficiência linguís‑
tica dos alunos, sendo este aspeto um fator de motivação para a sua leitura e compreensão.

Dias Especiais
Nesta secção abordam‑se algumas festividades típicas, em que são referidos alguns dos dias espe‑
ciais mais representativos da cultura portuguesa, assim como dias históricos que marcaram o rumo 
de Portugal. São introduzidos elementos culturais associados a essas festividades, assim como a sua 
origem na História e a sua contextualização no país.
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UNIDADE 0
Vamos rever!
Objetivos:
•  Rever conteúdos lexicais e gramaticais do ma‑

nual Na Crista da Onda 3 – Livro do Aluno.
Sugere‑se que o professor dedique as primeiras 
aulas à revisão de alguns conteúdos lexicais e 
gramaticais que considere mais complexos.
O professor pode usar a internet ou qualquer ou‑
tro suporte para rever ou ampliar os conhecimen‑
tos acerca de alguns aspetos culturais abordados 
nesta Unidade. Cabe ao professor a decisão de 
quais os conteúdos a abordar. O objetivo é tam‑
bém motivar os alunos para a aprendizagem da 
língua e cultura portuguesas.

A. (página 8)
Pretérito Imperfeito do Indicativo

1. ouvias
2. vivia
3. via
4. tínhamos
5. ias
6. voltávamos
7. estavam
8. eram
9. dávamos

10. lias
11. faziam
12. vinha

Pretérito Perfeito do Indicativo
1. ouviste
2. viveu
3. vi
4. tivemos
5. foste
6. voltámos
7. estiveram
8. foram
9. demos

10. leste
11. fizeram
12. veio

B. (página 8) 
Sugestões de resposta:
Eu acho que a Li vai para a praia, porque tem uma 
boia e usa fato de banho. 
Eu penso que o Tiago e o Mamadou vão acampar, 
porque adoram a natureza e levam uma tenda de 
campismo.
Na minha opinião, a Ana vai passar férias na neve, 
na montanha, porque usa um cachecol de lã, um 
casaco, luvas e botas com pelo. 

C. e D. (páginas 8 e 9)
Resposta livre.

E. (página 10)
fomos / Fazia / estavam / fomos / ficámos / Havia 
/ levavam / Ficámos / Visitámos / usámos / deram 
/ Ficámos / tinham / pudemos / Vimos / estavam 
/ visitámos / Foi / regressámos

F. (página 10)
Eu tenho falado / Ele tem dançado / Tu tens sido 
ou ido / Você tem tido / Nós temos estudado / 
Elas têm trazido / Vocês têm feito

G. (página 11)
Particípio Passado 
aceitado / aceite 
afligido / aflito
agradecido / grato 
completado / completo 
convencido / convicto 
corrigido / correto 
enchido / cheio 
entregado / entregue
exprimido / expresso 
ganhado / ganho 
gastado / gasto
juntado / junto 
limpado / limpo 
morrido / morto 
pagado / pago

H. (página 11)
1. temos ido 
2. tem tocado
3. Temos ouvido
4. têm visto
5. tem havido 
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I. (páginas 11 e 12)
tenho ido / têm deixado / Temos ido / têm sido 
/ Temos ouvido / temo‑nos divertido / temos  
deitado / tem sido / temos ficado / tem estado / 
temos feito / temos comprado / tem sido / Tenho 
adorado / Tenho passado

J. (página 12)
1. foi / tinha visto
2. tinham / tinham comido
3. fomos / tínhamos comido
4. pedimos / tínhamos lido
5. tinha tomado
6. estávamos / tínhamos acordado

K. (página 12)
1. tinha telefonado
2. tinha terminado
3. tinha acabado
4. tinha encontrado
5. tinha dado
6. tinha ouvido

L.
1. (página 12)
era / vivia / resolvi / fiquei / estava / visitei / reco‑
nheci / deitaram / construíram / ficava / existiam 
/ construíram / sentia / estava / Encontrei / mu‑
dou / Tinha casado / tinha

2. (página 13)
Havia / andava / tinha visto / começou / pôs‑se / 
ia / tinha ido / Começou / vi / pensou

3. (página 13)
a) forre / Aplique
b) prepare / Amachuque / faça / retire / Passe
c) encha / Evite

M. (página 13) 
não feche 
venha 
diga
não peça
não vejas 
põe
escrevam

N. (páginas 14)
Taibo Bacar – um estilista moçambicano
Taibo Bacar disse que o seu processo criativo 
se baseava, numa primeira fase, na escolha da 
matéria‑prima, sem a preocupação de seguir 
tendências. Disse ainda que falava com as suas 
telas, que lhes perguntava o que elas queriam 
e que lhes dava vida. Acrescentou que adorava 
tecidos porque eram a maior fonte de inspira‑
ção no seu trabalho, e que a capulana era uma 
pérola no seu país no que diz respeito ao tecido, 
e por isso usava muito a capulana nas suas cria‑
ções. Quer que as suas peças evidenciem a força 
e a coragem que as mulheres do seu país têm, 
porque é assim que as vê. 

Alexandre Herchcovitch – um dos maiores esti‑
listas brasileiros de renome internacional
Alexandre Herchcovitch disse que não pensava 
em roupas para homens ou mulheres, mas sim 
para pessoas. Ele disse que, se um homem qui‑
ser comprar um vestido ou se uma mulher quiser 
comprar um casaco masculino, para ele isso não 
era relevante. O importante era consciencializar 
as pessoas para a necessidade do consumo cons‑
ciente. Acrescentou que a maioria das suas cole‑
ções era produzida com materiais reutilizados ou 
reciclados

Luís Onofre – o designer de sapatos das «estrelas»
Luís Onofre revelou que as suas coleções eram 
feitas com combinações inesperadas de materiais 
e cores, que iam surgindo durante o processo  de 
criação. Luís referiu que tinha substituído a pele 
por outros materiais, como tecidos e a cortiça. 
Disse ainda que a alta qualidade, delicadeza e 
sofisticação eram os pontos fortes da sua marca, 
por isso selecionava cuidadosamente todos os 
materiais que utilizava, combinando inovação e 
tecnologia com uma produção artesanal, e que 
cada modelo que produzia era único.

Maria João Pires – uma portuguesa entre os me‑
lhores pianistas do mundo 
Maria João Pires afirmou que, à partida, se via o 
estrelato como uma coisa positiva, mas o que lhe 
desagradava não era as pessoas reconhecerem 
e serem simpáticas com os famosos, ou fazerem 
um sorriso – isso era a comunicação humana e 
não a prejudicava interiormente. Salientou que 
o que lhe desagradava era a parte em que se 
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 prejudicam a si próprios, porque tinham uma no‑
ção errada da realidade. Acrescentou que, pelo 
facto de serem conhecidas, as pessoas tinham 
muita tendência para se sentirem superiores.

O. (página 15) 
estudarei / estudaremos 
lerá / lerão
pedirá / pedirão 
farás / faremos 
dará / darão
dirá / dirão
cozinharei / cozinharemos 
beberá / beberão
trará / trarão

P. (página 15)
1. Chegará
2. desaparecerão
3. terminarão
4. irão
5. estará
6. serão

Q. (página 15)
1. Terão
2. Estarão
3. chegarão
4. Fará
5. Irá

R. (página 15)
Resposta livre.

S. 
1. (página 16) 
Resposta livre.

2. (página 16)
•  A antena parabólica é um aparelho que serve 

para receber sinais de rádio e televisão.
•  A tomada elétrica fornece eletricidade.
•  Os auscultadores servem para ouvir música.
•  O frigorífico serve para conservar no frio os  

alimentos.
•  A máquina de lavar roupa serve para lavar a 

roupa. 
•  O comando serve para controlar o que se quer 

ver na televisão.

T. (página 17)
Resposta livre.

U. (página 17)
1. de
2. para 
3. pelo facto de
4. pelo motivo de
5. para
6. por
7. visto 

V. (página 18)
2.  Ele está aborrecido por estar com a perna par‑

tida.
3.  Ele está aborrecido pelo facto de ter dores nas 

costas.
4.  Ele está aborrecido por não ter uma garrafa 

de água.
5.  Ele está aborrecido visto não ter dinheiro para 

ir ao cinema.
6.  Ele está aborrecido devido a estar no hospital.
7. Ele está aborrecido por ter de estudar.

W. (página 19)
Fábrica de Faianças Artísticas Bordalo Pinheiro
A Fábrica de Faianças de Caldas da Rainha foi fun‑
dada em 30 de junho de 1884 por Rafael Bordalo 
Pinheiro. A faiança foi elevada ao nível da escul‑
tura pelo ceramista, caricaturista, humorista e 
renovador. Novas linhas de faiança são desenvol‑
vidas atualmente pela Fábrica de Faianças artísti‑
cas Bordalo Pinheiro, sem renegar o seu passado. 
O estilo que sempre a distinguiu tem sido conser‑
vado pela sua produção tradicional. A natureza  
é ligada à vida quotidiana pelo seu estilo, e as 
peças  do museu são reproduzidas pela fábrica, 
graças aos moldes que possui.

Masdar: a cidade sustentável
No meio das areias dos Emirados Árabes Unidos, a 
primeira ecocidade do planeta está a ser construída, 
em três níveis. Esta cidade, que não emite  qualquer 
partícula de carbono, é rodeada por painéis solares. 
Masdar City, localizada a cerca de 16 quilómetros da 
capital, Abu Dhabi, será uma das primeiras e maio‑
res concentrações de meios ecológicos do mundo. 
Vai custar 17 mil milhões de euros. A cidade está a 
ser construída em cima de estacas, a seis metros do 
chão, para que a cir cu lação do ar seja aumentada e 
o calor do deserto  reduzido. As zonas serão divididas 
por vários níveis, para separar os transportes das 
zonas residenciais e espaços públicos. A circulação  
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de automóveis não é autorizada e as unidades PRT 
(transporte pessoal rápido) serão controladas por 
ecrãs táteis e serão conduzidas para o transporte 
através de sensores no chão. Masdar será ligada a 
Abu Dhabi por uma linha de lightrail. Sabe‑se que 
a eletricidade será gerada por painéis solares e que 
estes serão colocados aos milhares em campos fora 
da cidade e nas coberturas dos edifícios.

X. (página 19)
1.  Sem eletricidade, não poderia usar o ar  

condicionado.
2.  Sem eletricidade, não poderia usar o elevador.
3.  Sem eletricidade, não manteria os alimentos 

frescos.
4. Sem eletricidade, não acordaria a horas.
5. Sem eletricidade, não usaríamos lâmpadas.
6. Sem eletricidade, não teríamos luz.
7.  Sem eletricidade, não utilizaríamos o compu‑

tador.

Y. (página 20)
•  Viveriam juntas.
•  Teriam os mesmos amigos.
•  Aprenderia português.
•  Iria à praia no verão.
•  Comeria pastéis de nata.
•  Veria filmes portugueses.
•  Andaria de elétrico.

Z. (página 20)
1. Poderias modificá‑lo.
2. No teu lugar, falaria com eles.
3.  Deverias conversar com ele e perguntar a ra‑

zão de tal atitude.
4.  Deverias conversar com eles e explicar que és 

muito cuidadosa.
5. No teu lugar, não o faria.
6.  No teu lugar, tentaria explicar à tua mãe que 

preferia tocar guitarra.

UNIDADE 1
As línguas também gostam  
de viajar!
Objetivos:
• Falar sobre a origem da língua portuguesa.
•  Falar sobre a influência da língua portuguesa 

noutras línguas.

•  Falar sobre a influência de outras línguas na 
língua portuguesa.

•  Conhecer novos vocábulos da língua portuguesa.
 • Exprimir opiniões sobre a língua portuguesa.

Atividade 1 • Vocabulário (páginas 22 e 23)

A. (página 22)
Como motivação para o tema a abordar nesta 
unidade, propõe‑se que os alunos realizem um 
questionário, tarefa de que os alunos gostam 
bastante, pois é uma atividade desafiante. Des‑
ta forma mais lúdica, os alunos alargam os seus  
conhecimentos sobre a língua portuguesa.

B. (página 23)
Uma vez que há palavras que, provavelmente, 
ainda não são do conhecimento dos alunos, este 
exercício de correspondência serve para ampliar 
o léxico desta temática.

1. estrangeirismos 
2. administrativo 
3. crioulo 
4. reino 
5. modismo

Atividade 2 • Ouvir / Ler / Escrever (páginas 24 a 
30)

A. (página 24)
Antes da leitura e compreensão dos textos, su‑
gere‑se que o professor explore as imagens para 
motivar os alunos para a temática a abordar:  
a origem da língua portuguesa e o seu estatuto 
no mundo.

B. (páginas 25 a 30)
Os textos 1, 2 e 3 têm como objetivo descobrir um 
pouco sobre a origem da língua portuguesa, a sua 
influência noutros idiomas e a sua diversida de.
O texto 4 refere novas palavras que foram surgin‑
do na língua portuguesa ao longo do tempo, fru‑
to da evolução da sociedade. É importante que o 
professor saliente que uma língua é um ser vivo, 
que se faz e refaz todos os dias e que, portanto, 
vão surgindo novas palavras. Pode também dar 
exemplos das variedades da língua portuguesa.
Nos textos 1, 2 e 3 são apresentados testemunhos 
de alunos de várias nacionalidades, em que es‑
tes dão a sua opinião sobre a língua portuguesa. 
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Sugere‑se que o professor pergunte aos alunos se 
eles concordam com a opinião destes estudantes, 
pedindo‑lhes que justifiquem a sua opinião. O pro‑
fessor pode também questionar os alunos sobre as 
maiores dificuldades que sentem na aprendizagem 
da língua portuguesa e, de acordo com o que eles 
expressam, criar alguns exercícios ou atividades 
para ajudar a ultrapassar os seus constrangimentos.

Texto 1 
C. (página 25)
Sugestões de perguntas:
1.  Por que razão é que a língua portuguesa é tão 

complexa e rica?
2.  Quantos falantes de português existem no 

mundo?
3.  Como se chamava a língua falada na região 

norte de Portugal e na Galiza?
4.  Qual é a língua que deu origem à língua por‑

tuguesa?
5.  Qual a data oficial do nascimento da língua 

portuguesa? Porquê?
6.  Quem tornou o português a língua oficial do 

reino de Portugal?

Texto 2 
D. (página 26)
As soluções estão no Livro do Aluno.

E. (página 27)
b) c) e)

G. (página 28)
Sugestões de soluções:
árabe alguidar, alcofa, alface, xarope 
francesa baguete, crepe, chance, menu
africana cota, cachimbo, tabaco, quiabo
asiática biombo, catana, chá, canja
brasileira abacaxi, arara, bagunça, caju
inglesa hambúrguer, táxi, boxe, ténis

Texto 4
H. (página 28)

1. boxe
2. basquetebol
3. licra
4. lanche
5. craque
6. pingue‑pongue
7. clube

8. piquenique
9. filme

10. stressar

I. (página 28)
1. marketing
2. zoom
3. hi‑fi
4. check‑up
5. take‑away
6. OK
7. check‑in
8. top
9. know‑how

10. windsurf

Sugestão de respostas:
1. O marketing da Coca‑Cola é muito forte.
2.  Quando o Manuel me mostrou a fotografia, 

pedi‑lhe para fazer zoom.
3. O hi-fi da minha escola é muito potente.
4.  Todos os anos tenho feito um check‑up aos 

meus pulmões.
5.  Eu já tinha mandado vir uma refeição take‑

‑away desse restaurante.
6.  Está tudo OK com o relatório que a professo‑

ra pediu.
7.  No domingo, viajo para Berlim. Como o voo 

está cheio, tenho de fazer o check‑in com an‑
tecedência.

8.  O top que a Ana comprou fica muito bem 
com as calças dela.

9.  O Pedro tem muito know‑how sobre as no‑
vas tecnologias.

10.  Ontem, encontrei uma praia muito boa para 
fazer windsurf. Costuma haver muito vento.

K. (página 30)
a)  Liu
b)  Pablo
c)  Diane
d)  Pablo
e)  Liu
f)  Diane
g)  Pablo

Atividade 3 • Vocabulário (páginas 30 e 31)

Secção A – Polissemia (página 30)
É introduzido pela primeira vez o termo polisse‑
mia. Compreender o significado das palavras é 
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indispensável para entender o funcionamento da 
língua portuguesa.
Como pode ser complexo para alguns alunos, su‑
gere‑se que o professor crie mais exercícios deste 
tipo.

A. (página 30)
1. a)
2. c)
3. d)
4. b)
1. d)
2. c)
3. b)
4. a)
1. d)
2. c)
3. b)
4. a) 

Secção B – Provérbios (página 31)

A. (página 31)
Um provérbio é uma frase curta de origem popu‑
lar. É passado de geração em geração e transmi te  
conhecimento. Alguns provérbios são trans ver‑
sais a vários países e culturas, enquanto outros  são 
específicos da língua portuguesa, fazendo par‑
te da nossa cultura. Propõe‑se que o professor   
explore provérbios comuns, visto todas as cultu‑
ras terem pontos de interceção. Contudo, con‑
vém explicar provérbios específicos da cultura 
portuguesa. Assim, o professor deve criar diver‑
sas situações, de modo que os alunos os apli‑
quem corretamente.

1. b)
2. a) 
3. a) 
4. a)

Atividade 4 • Estudo da língua (páginas 31 a 34)
Sugere‑se que o professor faça uma revisão dos 
tempos verbais do Modo Indicativo que foram 
lecionados anteriormente. Caso os alunos ainda 
manifestem alguma dificuldade, o professor deve 
criar atividades baseadas numa abordagem co‑
municativa, para que estes consolidem este con‑
teúdo gramatical.

A. (página 34)
falamos / usamos / passou / tornou‑se / tem sido 
/ conhecemos / conhecia / comunicava / estão / 
começaremos / tínhamos usado 

Atividade 5 • Ouvir (página 34)
Para desenvolver a compreensão oral dos alunos, 
neste exercício propõe‑se a audição de uma gra‑
vação de um texto. O objetivo principal desta ati‑
vidade é dar a conhecer a segunda língua oficial 
de Portugal. O professor deve repetir a gravação 
mais de uma vez, de forma que os alunos com‑
pletem as frases do exercício. Estas devem ser 
lidas antes da realização do exercício. 

A. (página 34)
A língua mirandesa fala‑se, sobretudo, em Mi‑
randa do Douro e é muito semelhante à língua 
portuguesa. O mirandês, ou língua mirandesa, 
é o nome de uma língua falada no nordeste de  
Portugal, já desde antes da fundação da naciona‑
lidade portuguesa, e a sua principal origem é o 
latim. Até 1884, foi apenas uma língua oral. Des‑
de então, tem sido também escrita.
A língua mirandesa é, atualmente, utilizada por 
cerca de 7 a 8 mil pessoas no concelho de Miranda 
do Douro, sendo, desde 1999, a segunda língua 
oficial do país.

B. (página 34)
1. mirandês
2.  da fundação da nacionalidade portuguesa
3. uma língua oral
4. cerca de 8 mil pessoas falam 
5. 1999

Atividade 6 • Falar (página 35)
As tecnologias de comunicação digital têm um 
forte impacto na interação humana, em particular  
nos jovens. Os emojis são largamente utilizados 
pelos alunos para exprimir as suas emoções. 
Desta  forma lúdica, os alunos consolidam o seu 
conhecimento sobre os provérbios. Para além 
deste alargamento lexical, são levados a utilizar 
outras estruturas gramaticais para explicarem o 
significado dos provérbios / expressões idiomáti‑
cas. Os alunos devem preparar previamente a sua 
intervenção, pois este exercício requer tempo  de 
pesquisa.


