
SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

UNIDADE TEMÁTICA: Quais são as tuas férias ideais? 

NÍVEL: B1 

DATA:   / /20   

CLP 
1 

 

 

Tarefas: 

- Fazer uma lista de possíveis problemas que podem ocorrer nas férias; 

- Responder a questões a partir da audição de um diálogo entre duas amigas sobre umas férias 

que correram mal; 

- Conversar com um colega sobre as últimas férias; 

- Responder a questões a partir da leitura de uma carta a relatar umas férias; 

- Completar um texto com os verbos no pretérito perfeito simples e pretérito imperfeito; 

- Responder a uma mensagem de correio eletrónico. 

Conteúdos línguísticos: 

- Pretérito perfeito simples e pretérito imperfeito. 

 

Como foram as férias? 
 

 
 
 

1. Vai ouvir um texto sobre umas férias que não correram bem. Antes de ouvir, faça 

uma lista de possíveis problemas que podem acontecer nas férias: 

 

a)    
b)    
c)    
d)    
e)    
f)    
g)    

 

 

2. Ouça agora texto e diga se as afirmações seguintes verdadeiras (V) ou falsas (F): 
 
 
 

Afirmação Verdadeira Falsa 

a) A Ana Maria passou as férias no Algarve com a 
família. 

 
 

 
 

b) O tempo esteve bom.  
 

 
 

c) O carro deles avariou.  
 

 
 

d) Portanto, eles não puderam ir de carro.  
 

 
 

e) Eles partiram um dia mais tarde.  
 

 
 

f) A filha da Ana Maria ficou doente.  
 

 
 

g) A Ana Maria tem uma filha e dois filhos.  
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h) A Ana Maria foi à praia todos os dias.  
 

 
 

i) O marido dela prefere jogar golfe.  
 

 
 

j) Ele jogou golfe muitas vezes.  
 

 
 

k) Na semana seguinte, a filha da Ana Maria pôde ir 
à praia. 

 
 

 
 

l) Eles voltaram para casa antes da data prevista.  
 

 
 

m) Eles estiveram num bom hotel.  
 

 
 

n) Eles passaram dez dias no Algarve.  
 

 
 

 

2.1. Compare as respostas que deu na questão 1. com os problemas que a Ana Maria 
teve nas férias. Quais os problemas que se repetem ? 

 
 

3. Vai conversar agora com um colega. Imagine que regressou de férias e que o colega 
lhe faz perguntas sobre os tópicos seguintes (de a. a g.). Responda às perguntas que 
ele lhe faz na situação A. Depois, troque de papéis na situação B: 

 

 
A. 
a. DESTINO Egito 

b. DURAÇÃO 10 dias 

c. ACOMPANHANTES Família 

d. TRANSPORTE Avião 
e. ALOJAMENTO Hotel 

f. ATIVIDADES Visitas: Cairo (cidade, museu), pirâmides; viagem de barco 
no Nilo; jantar típico, espetáculo de música. 

g. PROBLEMAS Roubo de máquina fotográfica, filho com insolação (três 
dias no hotel!) 

 
B. 

 
a. DESTINO Sul de Espanha 

b. DURAÇÃO 3 semanas 

c. ACOMPANHANTES Amigos 

d. TRANSPORTE Carro 

e. ALOJAMENTO Apartamento 

f. ATIVIDADES Praia, piscina, ténis, passeios de barco, discotecas. 

g. PROBLEMAS Dois furos durante a viagem, pequeno acidente (pé 
torcido) – 5 dias de descanso. 
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4. O Franz estuda em Portugal e foi passar férias ao Brasil. 

Leia a carta que ele escreveu aos amigos: 

 
 

Praga, 12 de setembro 
Olá! 
Como estão todos? A Ília já regressou do Senegal? A Ana e a Yuan estão ainda no campo de 
férias? Já sei que têm um colega novo da Venezuela. É o Pepe, não é? 
Acabei de chegar ontem do Brasil. Foi a minha melhor viagem. Fui com os meus pais e  
passámos uns dias maravilhosos. Estivemos no estado da Bahia e visitámos Salvador, a sua 
capital. A zona antiga de Salvador recordou-me alguns bairros de Lisboa. A arquitetura das 
casas, das igrejas e dos monumentos tem grande influência portuguesa. Apetecia-me voltar a 
Lisboa. Andei no célebre Elevador Lacerda, uma espécie de “autocarro vertical”. 

Cá em baixo, apanhámos um barco que faz roteiros pelas ilhas. Passámos sete dias na ilha de 
Itaparica. Eu queria ficar lá mais tempo... O tempo estava ótimo e o hotel era magnífico. Senti- 
me no paraíso e adorei o mar. Tirei um curso de mergulho e, pela primeira vez, senti-me como 
um peixe dentro de água. Tinha muita vontade de continuar a aprender a fazer mergulho. A 
água era de um verde esmeralda transparente. Havia vários tipos de peixes e praticamente não 
havia ondas. 
Os meus pais gostavam de conhecer outras ilhas brasileiras. Eu preferia conhecer o Pantanal 
porque é uma região muito diferente e verdejante. Tem muitos animais, alguns deles em vias de 
extinção. Adorava ir lá e já pensei no que podia fazer. Ficávamos numa fazenda onde fazíamos 
safaris de jipe e andávamos de canoa, de barco e a cavalo. Observávamos a fauna e a flora e, 
quem sabe, podíamos ter a sorte de ver um jaguar! 
Bom, mas não foi possível viajar até ao Pantanal. Um dia mais tarde, vou voltar ao Brasil e vou 
explorar esta zona.Quando voltámos para Salvador, fomos visitar a Igreja do Senhor do Bonfim. 
Comprei várias fitas coloridas e pus logo uma no pulso, com vários nós. Dizem que estas fitas 
não devem ser retiradas e que os nós devem desfazer-se com o uso. Quando isto acontece, os 
nossos desejos realizam-se. Um dos meus desejos era voltar a passar uma férias com vocês, 
como as que tivemos em Porto Covo. Lembro-me muitas vezes de como o Pedro e o João 
cozinhavam... Passávamos muita fome! 
Falei muito português! Achei muito engraçada a pronúncia dos brasileiros e descobri que usam 
muitas palavras que os portugueses não utilizam, como, por exemplo, o orelhão para indicar 
uma cabine telefónica. 
E as vossas férias? Foram boas? Escrevam e contem-me o que fizeram. 

 

Um abraço, 
Franz 
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In Ferreira, Ana Bayan e Bayan, Helena (2012). Onda do Português 2. Lidel, p. 29. 
 
 

 

4.1. Diga se as afirmações seguintes são verdadeiras (V) ou falsas (F), de acordo com a 

carta do Franz: 
 

Afirmações Verdadeira Falsa 

a) O Franz escreveu a carta do Brasil.   

b) Como o Franz não sabia fazer mergulho, 
inscreveu-se num curso de mergulho na ilha de 
Itaparica . 

  

c) Depois de Itaparica, o Franz e os pais foram ao 
Pantanal. 

  

d) O Franz gostava de fazer um safari e de ver 
muitos animais no Pantanal. 

  

e) O Franz e os pais estiveram em Salvador mais 
do que uma vez. 

  

f) O Franz nunca passou férias com o Pedro e o 
João. 

  

g)   Os brasileiros usam palavras que os 
portugueses não utilizam. 

  

 
 

4.2. Faça a correspondência entre a coluna A e a coluna B para formar frases verdadeiras, 
de acordo com o sentido da carta do Franz. Para isso, vai escrever a letra (da Coluna 
B) por baixo do número (da Coluna A). Só pode usar uma opção de cada vez. 

 

 

Coluna A Coluna B 

1. O Franz escreveu…. 

2. Nestas férias, o Franz esteve… 
3. Nas ilhas, há… 

4. O Franz… 

5. O Franz praticou muito… 

A….com a família. 

B….uma grande variedade de peixes. 

C…em Porto Covo. 

D…é supersticioso. 

E…aos amigos. 

F….o Português. 

G…só a uma pessoa. 

 
1 2 3 4 5 
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5. Complete o seguinte texto com o verbo indicado no pretérito perfeito simples ou no 

pretérito imperfeito: 

 
Recentemente,  eu   (ir) viajar com a minha mãe pela Coreia, Tailândia e 

Singapura. Dantes, não    (gostar) muito da Coreia, mas esta última viagem fez-me 

começar a  (gostar) da Coreia, principalmente porque o tempo é melhor do que 

em Macau. 

Nestes passeios  (gostar) de comprar coisas que não  (encontrar) 

aqui  no  território,  nomeadamente   alguns   tipos   de  aperitivos,  que  depois       

(partilhar) com os meus amigos. 

Nos   meus   tempos   livres, aproveito  para  (estar)  com  os  meus  amigos  e 

   (cozinhar)   juntos como, por exemplo, sushi e vários tipos de aperitivos. Este 

   (ser)  mesmo  um  dos  meus  passatempos preferidos, e  (fazer) 

também bolachas, bolos e alguma comida chinesa, sendo as asas de frango a minha 

especialidade. 

Gosto igualmente de conduzir sozinha e  (dar) um passeio até à Taipa ou Coloane 

para  (beber)  um  café.  Em  relação  a  filmes  (preferir) ver os 

animados, e   (ir) de vez em quando ao cinema. 

Por vezes  (passar) o meu tempo a ler revistas de moda, como a “Elle” ou a 

“Vogue”. Gosto de ir às compras mas não em Macau. Apesar de  (ter) aqui a 

Bershka e a Zara, prefiro ir à H&M e à Forever 21, em Hong Kong. No entanto, agora 

  (ter) exames na universidade e por  isso não  (ir) nem ao cinema 

nem às compras. 
Adaptado do Jornal Tribuna de Macau (16 de maio de 2013) 

 
 

6. Leia a seguinte entrada da Wikipédia: 
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(Wikipédia, adaptado) 
 
 
 

6.1.Imagine que foi passar férias a Londres, que visitou o Museu de História Natural 
daquela cidade e que recebeu uma mensagem de correio eletrónico de uma amiga, a 
Marta. Leia a mensagem e responda-lhe. Use as informações que leu na entrada da 
Wikipédia: 
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