
SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

UNIDADE TEMÁTICA: Quais são as tuas férias ideais? 

NÍVEL: B1 

DATA:   / /20   

CLP 
1 

 

 

Tarefas: 

- Falar sobre as últimas férias; 

- Responder a questões a partir da audição do aviso de um comandante de avião; 

- Responder a questões a partir da leitura de postal; 

- Completar textos sobre as razões pelas quais as pessoas viajam; 

- Descobrir palavras relacionadas com ‘viagem’ a partir da respetiva definição; 

- Completar um texto com os verbos no tempo correto; 

- Escrever uma carta a um amigo sobre as últimas férias. 

Conteúdos linguísticos: 

- Pretérito perfeito simples e pretérito imperfeito. 

 

Nós gostamos de viajar 
 

 

1. Fale sobre as suas últimas férias. Siga os tópicos: 

 
• Duração das férias. 

• Nome do destino. 

• Problemas durante as férias. 

- Como os resolveu? 

• Hospitalidade das pessoas 

- Línguas que falavam. 

• Sítios que visitou. 

- Como chegou até lá? 

• Experiência de que mais gostou durante as férias 

• Lembranças que comprou. 
 

2. O avião é quase sempre o meio de transporte escolhido para ir até outro país. Ouça o 

aviso do comandante do avião e preencha a página do bloco de notas com a 

informação correta: 
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3. Leia o seguinte postal de férias e responda verdadeiro (V) ou falso (F): 
 

Olá a todos! 
 
 

Estes dias de férias têm sido sensacionais! O hotel é 

ótimo e adoro a comida! Hoje, 3ª feira, demos um 

passeio de barco. Havia algumas nuvens e o vento era 

fresco, mas foi um passeio fantástico! Ontem, choveu 

um pouco e o tempo arrefeceu, por isso 

aproveitámos para visitar os museus.  Mas  

anteontem esteve sol e calor e passámos o dia todo 

na praia! Queremos ir à praia mais vezes – só temos 

mais dois dias de férias! 

Um abraço, 

Francisca 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Família Carvalho  

Rua da Emenda, nº 35_ 

2650-350 Odivelas          

 
PORTUGAL  



SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

UNIDADE TEMÁTICA: Quais são as tuas férias ideais? 

NÍVEL: B1 

DATA:   / /20   

CLP 
3 

 

 

NÓS GOSTAMOS DE VIAJAR 
 
 

 
1. A Mariana gosta muito de viajar porque cada viagem é uma oportunidade que ela tem de 

conhecer sabores diferentes, de todas as partes do mundo. A Mariana cozinha muito bem e por 

isso adora conhecer novas    para depois as experimentar em casa. Quando foi à 

Rússia, provou a   de beterraba; em Itália, escolhia sempre pizzas e   ; 

na Índia, ficou surpreendida com a variedade dos sabores e dos aromas das   que 

davam um sabor tão diferente aos pratos; no México, adorou os  picantes que os 

mexicanos põem nas carnes... A carne fica muito saborosa. A Mariana viaja porque adora 

conhecer a  dos países que visita. 

2. A família Rocha considera que viajar pode ser muito  para todos: para o pai, 

para a mãe e para os filhos adolescentes. Sempre que fazem uma viagem, gostam de visitar 

  e  de arte e apreciar os quadros e  de  e 

escultores com obras muito importantes na história de arte. Também não esquecem o 

 
 

 
Afirmações V F 

a) A Francisca está de férias à beira-mar.   

b) Ela está satisfeita com o alojamento e a alimentação.   

c) Ela passou dois dias na praia.   

d) O céu esteve sempre limpo.   

e) No domingo esteve mais frio do que na segunda-feira.   

f) A Francisca foi passar cinco dias fora.   

 

 
4. As pessoas viajam por muitas razões. Vai descobrir porque é que estas pessoas gostam 

tanto de viajar. Complete os textos seguintes com as palavras apresentadas a seguir a 

cada texto: 

 

sopa molhos especiarias gastronomia receitas massas 
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3. O João e a namorada gostam muito de animais e de estar em contacto com a natureza. Por 

isso, escolhem países onde podem encontrar os  no seu ambiente   . 

Também gostam de visitar  e reservas naturais. Já fizeram muitas viagens e já 

visitaram muitos parques naturais. Ficam sempre encantados com a  natural de 

cada região que visitam. O planeta é mesmo muito variado! 

4. A Elisa e a Madalena são duas amigas estudantes de   . Quando viajam juntas 

estão sempre muito atentas à diversidade  de cada país que visitam. Acham 

muito divertido ouvir os  de uma língua que não conhecem, perceber como se diz 

«bom dia», «obrigado» e «olá» noutras línguas. Também se interessam pelos diferentes 

  que existem, por isso, andam sempre com um caderninho para escreverem 

algumas palavras com uma  diferente da da língua delas. Quando regressam a 

casa, depois de cada viagem, têm sempre vontade de aprender a língua que ouviram e leram no 

país que visitaram. A Elisa já frequentou um  de Chinês e a Madalena já 

aprendeu   . 

 

 
 

pintores galerias educativo arquitetónico castelos esculturas museus 
 

 

diversidade parques natural Animais 
 

 

línguas curso Árabe Alfabetos sons linguística escrita 
 
 

In: Ciberescola da Língua Portuguesa - http://www.cibercursoslp.com/index2.html 

património  e visitam  , torres, catedrais e pontes. Como não querem 

esquecer tudo o que veem durante a viagem, tiram muitas fotografias. 

http://www.cibercursoslp.com/index2.html
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5. Escreva uma carta informal (entre 100 e 140 palavras) a um amigo a contar como 

foram as suas últimas férias. Não se deve esquecer de referir: 

 
• O local e com quem foi; 

• A viagem até ao local (duração, companhia aérea); 

• O tipo de alojamento onde ficou e sua descrição; 

• O estado do tempo no local; 

• Atividades que realizou 

• Atividades que desejava fazer mas não fez (usar o pretérito imperfeito do indicativo); 

• Se gostava de voltar a visitar esse país e porquê. 


