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Tarefas: 

- Responder  a  questões  a  partir  da  leitura  de  um  texto  sobre  o  programa de televisão 

“Portugueses pelo mundo”; 

- Completar uma notícia referente a um estudo sobre o impacto da televisão nas crianças, a 

partir do léxico apresentado; 

- Completar frases, a partir da sua audição; 

- Completar um texto de opinião com as conjunções e locuções conjuntivas adequadas; 

- Participar num debate sobre as vantagens e desvantagens da televisão. 

Conteúdos línguísticos: 

- Conjunções e locuções conjuntivas. 

 

Prós e Contras da Televisão 
 

 

A televisão mudou o mundo e a forma como nos relacionamos com ele. Há até uma 
expressão que ficou famosa que se refere à televisão como “a caixa que mudou o mundo”. 

Mas será que a televisão só traz vantagens? É esse o tema desta sequência didática: os prós e 
os contras da televisão. 

 
 

1. Uma das vantagens da televisão é aproximar quem está longe de nós. Há muitos 
portugueses a viver em vários países do mundo e há um programa de televisão que fala 
sobre eles chamado “Portugueses pelo mundo”. Leia o texto seguinte sobre esse programa: 

 

 

Num país distante da Ásia, numa zona movimentada da América, num canto de África ou da 

Europa… Por todo o lado, há sempre portugueses. São pessoas que partiram das suas terras, mas que 

mantêm vivas as ligações com Portugal. Homens e mulheres que se adaptaram a novos climas, a novas 

culturas, a novos sabores, a novos amigos e que agora aproveitam o lugar onde vivem. 

O programa de televisão «Portugueses pelo Mundo» junta as características de um 

documentário com as de um programa de viagens. Cada episódio apresenta cinco a sete histórias de 

portugueses que vivem em algum ponto do planeta. As histórias de cada programa misturam-se umas 

com as outras e baseiam-se nos percursos individuais dos entrevistados, nas suas famílias, nos seus 
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amigos, nos seus colegas de trabalho. Alguns protagonistas encontram-se totalmente adaptados à nova 

realidade, outros estão a começar essa adaptação. 
 

Todos os «novos emigrantes» chegam com grandes sonhos aos países que os acolhem, olhando 

para o futuro, mas também com um passado cheio de recordações e de costumes. Têm bem marcada a 

identidade de origem, mas estão disponíveis para se adaptarem a novos hábitos. 
 

No programa, os entrevistados mostram os costumes do lugar visitado, curiosos ou 

inimagináveis, em muitos casos, para a mentalidade portuguesa. Eles são os melhores guias para dar a 

conhecer o quotidiano do lugar onde vivem. 
 

O programa «Portugueses pelo Mundo» promove a integração de culturas e de indivíduos, 

mostrando as diferenças sempre numa perspetiva de respeito pela diversidade dos vários povos e das 

suas culturas. 
 

www.rtp.pt (adaptado) 
 
 
 

 
1.1. Escolha a opção adequada, de acordo com o sentido desse mesmo texto. 

 

A. O programa «Portugueses pelo Mundo»… 
 

a) conta histórias de emigrantes. 
 

b) promove viagens de férias. 
 

c) apresenta festas portuguesas. 
 

d) mostra costumes antigos. 
 

 

 
 

B. Os portugueses que partem para novos países vão… 
 

a) tristes com as lembranças do passado. 
 

b) decididos a manterem os seus hábitos. 
 

c) motivados para melhorarem o seu futuro. 
 

d) dispostos a esquecer as suas origens. 
 

http://www.rtp.pt/
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C. Um dos principais objetivos do programa é… 
 

a) apresentar a realidade em Portugal.    
 

b) mostrar as semelhanças entre os países.    
 

c) destacar os aspetos que aproximam os povos.    
 

d) promover o respeito pelas diferentes culturas.    
 

 

 

 

 

1.2.Faça corresponder a cada um dos elementos da coluna A o elemento da coluna B 

que permite formar uma frase, de acordo com o sentido do texto. Para isso, escreva 

a letra (da Coluna B) debaixo do número (da Coluna A). 
 

 
Coluna A  Coluna B 

1. Para se adaptarem aos novos 

países, os emigrantes… 

a) ... evitam regressar ao país de 

origem. 

2. Apesar de viverem noutros 

países, os emigrantes… 

b) ... servem de guias no 

programa «Portugueses pelo 

Mundo». 

3. Como conhecem bem os lugares 

onde vivem, os emigrantes... 

c) ... estão disponíveis para 

adquirir novos hábitos 
 d) ... levam consigo os amigos de 

sempre. 

e) … continuam ligados a 

Portugal. 
 

 
1. 2. 3. 
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entre – controlar – tempo – sobre – 
 

família – acompanhar – para – aviso - ao - relação 

 

2. A televisão, no entanto, para não ter só vantagens. Leia e complete o texto com as 

palavras dadas. 
 

 
 
 

Crianças preferem TV (1)  sorriso das pessoas 
 

Um  estudo  britânico  (2)  os  efeitos  da  televisão  nas crianças mostra que estas 

preferem olhar para um ecrã desligado do que (3)  uma pessoa a sorrir. Uma criança 

(4)  os seis e os oito anos responde à imagem de uma televisão da mesma forma que 

um alcoólico quando vê a imagem de uma bebida. Este estudo é, assim, um sério (5)    

aos pais, que necessitam de perceber que a televisão afeta a (6)  da criança com as 

outras pessoas, uma vez que diminui  significativamente  o (7)  para estar com  os 

amigos e com a (8)   . Para os autores do estudo, os pais  devem (9)  mais 

os filhos e (10)  o tempo que estes passam em frente à televisão. 

In Metro 

 
3. Ouça agora a primeira parte das frases e transcreva-as nos espaços 1-4. Depois, ouça-as 

novamente e sublinhe a opção correta. Deve ter em atenção os elementos que compõem a 

frase (conjunção, tempo verbal...): 
 

1. i. porque esta semana tem visto muita. 
ii. por isso esta semana tem visto pouca. 
iii. mas esta semana tem visto imensa. 

2. i. mas na última semana mandas muitas. 
ii. mas na última semana tens mandado 
muitas. 
iii. porque na última semana tens mandado 
imensas. 

3. i. mas ultimamente tenho dormido muito, 
por isso tenho chegado atrasada. 
ii. mas ultimamente durmo pouco, por isso 
tenho chegado cedo. 
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 iii. mas de há um mês para cá tenho 

dormido muito porque tenho chegado 
atrasada. 

4. i. mas nos últimos meses têm-se esquecido. 
ii. por isso nos últimos meses têm feito. 
iii. mas nos últimos meses têm-se 
lembrado. 

 
 

4. Quando escrevemos um texto de opinião, é muito importante a utilização de conjunções e 

locuções conjuntivas para ligar as ideias numa frase. Complete o seguinte texto com as 

conjunções e locuções conjuntivas POR OUTRO LADO/ EM CONCLUSÃO/ NO ENTANTO / 

POR UM LADO/ POR ISSO/ VISTO QUE/ ACHO QUE: 
 

De acordo com o programa que escolhemos e o tempo que nós passamos a ver televisão, 

  a televisão tem vantagens e desvantagens. 

A televisão é uma forma barata de entretenimento,   nós podemos ver em casa 

filmes,    séries    e  outros   programas.  , também há programas violentos, 

  devemos escolher o programa mais apropriado. 

   , há alguns programas educativos e outros que nos dão informações sobre o 

que  se  passa no mundo.  , a televisão impede a realização de outras 

atividades, se ficamos muito tempo em frente ao televisor. 

   , a televisão tem vantagens e desvantagens, mas nós podemos sempre escolher 

o que queremos. 


