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Tarefas: 

- responder oralmente a questões sobre hábitos televisivos; 

- Responder a questões a partir da audição de um locutor a apresentar a programação 

televisiva; 

- Responder a questões a partir da leitura de um diálogo entre pessoas que falam sobre a 

programação televisiva; 

- Fazer a correspondência entre o perfil de espetadores de televisão e o programa mais 

adequado; 

- Completar textos de apresentação de programas televisivos com as palavras adequadas; 

- Completar um texto sobre a alteração dos hábitos referentes aos tempos livres dos chineses 

com o verbo no tempo adequado; 

- Apresentar oralmente a programação do canal de televisão preferido. 

Conteúdos línguísticos: 

- Presente do indicativo, pretérito perfeito simples, pretérito imperfeito, pretérito perfeito 

composto e pretérito mais-que-perfeito composto 

 

Qual é a programação para hoje na televisão? 
 

 
 

1. Reponda oralmente às seguintes questões, em relação aos seus hábitos televisivos: 
 

- Que género de programa gosta de ver? 
 

- Quantas televisões é que tem em casa? 
 

- De que canal de televisão gosta mais? 
 

-Gosta de ver televisão? Porquê? 
 

- Paga para ver algum programa/ canal? 
 

- É habitual em sua casa ver-se televisão antes de ir dormir? 
 

- Costuma adormecer em frente à televisão? 
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2. Vai ouvir um locutor da televisão a anunciar os programas que os espetadores podem ver 

esta noite. Preencha depois o quadro com a informação necessária, segundo a ordem da sua 

exibição. 
 

Horas Programa 
  

  

  

  

 
 

3. Leia agora o texto que se segue e ordene o diálogo. 
 

As falas A-E foram retiradas. Reconstitua o texto colocando as letras A-E depois das falas 1-5: 
 

 

- Viste ontem o filme na RTP 

Internacional? 

1.      

- A Jangada de Pedra, o filme 

baseado na obra de José Saramago 

com o mesmo nome. 

2.      

- Futebol! Destesto futebol! Quase 

todos os dias há futebol na 

televisão. 

3.      

- Não, claro que não gosto de 

telenovelas. Mas gosto de ver 

alguns filmes. Mas o problema é 

que os filmes melhores 

normalmente passam tardíssimo. 

A. – Tens razão, mas eu não gosto 

muito de cinema. Só fui ver esse 

filme, porque a Joana me 

convenceu. 

B. – Ah, não. Já o tinha visto no 

cinema. Sabes que eu raramente 

vejo televisão. Só gosto de ver o 

noticiário e, às vezes, vejo um jogo 

de futebol. 

C. – Que exagero! Não me digas que 

preferes as telenovelas? 

D. – Pois não. Mas o facto é que a 

televisão é um passatempo que 

ocupa uma grande parte do tempo 

livre das pessoas. Olha! Espera! Vai 

começar um jogo de futebol. Não 
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Como não dá para ir muitas vezes 

ao cinema, aproveito para ver na 

televisão e, às vezes, vou a Zuhai e 

compro um DVD. Sempre sai mais 

barato do que ir ao cinema. 

4.      

- A programação da televisão está  

cada vez pior. Os programas com 

maior sucesso são as telenovelas, 

os concursos, os “reality shows”… 

ah, e o futebol, claro. Os programas 

culturais nunca têm uma grande 

audiência 

5.      

te importas, pois não? 

E. – Qual filme? 

 

 

4. Agora, leia o que dez pessoas dizem (textos 1-10) e os textos A-F, nos quais são 
apresentadas informações sobre vários programas de televisão. Decida que programa de 
televisão é mais adequado para cada pessoa de acordo com o que cada uma diz. Pode 
relacionar os textos A-F com mais de uma pessoa. 

 
O que as 10 pessoas dizem: 

1. Ricardo: “Lembro-me de ser muito pequeno e 
de ir com o meu pai ao estádio ver os jogos. Alguns 
anos mais tarde, o meu pai começou a ir ao campo 
de jogos da minha escola para me ver a jogar. 
Desde aí nunca mais parei. Jogo basquete duas 
vezes por semana. Às vezes vou ao ginásio...A 
atividade física para mim é muito importante.” 

6. Luísa: “Quando eu era mais nova, ia de comboio 

para o trabalho e costumava comprar um jornal 
todos os dias. Depois comecei a ler as notícias na 
internet e agora, que estou reformada e passo 
mais tempo em casa, ligo a televisão. Nao dou 
muita atenção às imagens, mas vou ouvindo as 
notícias e assim estou informada sobre o que se 
passa.” 

2. Sofia: “Estudei Inglês, na faculdade, mas, na 
verdade, devia ter feito um curso de Belas-Artes. É 
disso que eu realmente gosto! E é por isso que 
visito tantos museus, vou a tantas exposições, leio 
livros, vejo documentários na televisão...Acho que 

7. António: “Agora não vejo muita televisão. Saio 

de casa cedo e quando volto estou cansado e fico 
cheio de sono se me sentar a ver televisão. Só a 
ligo para saber o que se passou no país e no 
mundo. Gosto de me manter informado.” 
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já sou uma verdadeira especialista em artes.”  

3. André: “Não percebo como é que há pessoas 

que acham que aquilo que fazem não tem 
importância. Mas o pior é quando há países com 
muita população que também não fazem nada e 
só agravam o nível de poluição no mundo. Será 
que não percebem que não podem esgotar os 
recursos naturais? Que devem ter uma atitude 
mais responsável?” 

8. Patrícia: “A minha professora de História de 

Arte pediu-me e aos meus colegas para fazermos 
um trabalho sobre alguns artistas que se 
destacaram em Portugal. A professora quer 
organizar uma exposição com os nossos trabalhos. 
Ainda não sei sobre quem vai ser o meu trabalho. 
Preciso de ideias!” 

4. Margarida: “Sou locutora de rádio. Adoro o meu 

trabalho, mas é muito cansativo. O meu programa 
começa às seis e meia da manhã e acaba às dez 
horas. Depois do programa há muitas coisas para 
fazer: preparar o programa do dia seguinte, 
reuniões, responder às mensagens que os ouvintes 
nos enviam por email ou pelo facebook .... Às 
quatro horas já estou em casa e, curiosamente, é 
quando vou para a cozinha preparar o jantar para 
a família que fico mais calma. Gosto muito de fazer 
coisas diferentes e de ser criativa. E a família 
costuma gostar!” 

9. Rui: “Chamo-me Rui Martins, tenho 29 anos e 
sou biólogo. Trabalho num laboratório e faço 
investigação. Há dias fui a uma escola falar com as 
crianças sobre a minha profissão. Houve uma 
criança que me disse “Afinal tu és como as outras 

pessoas.” É incrível a ideia que muitas pessoas têm 

dos cientistas.” 

5. Vítor: “Futebol, claro! É o meu desporto 

preferido. Às vezes vou ver os jogos no estádio, 
outras vezes junto-me a um grupo de amigos e 
ficamos a ver o jogo na televisão, na minha casa ou 
na casa de algum deles.” 

10. Leonor: Sou engenheira florestal e neste 
momento o meu trabalho é fazer estudos para a 
renovação da floresta de algumas zonas do país. 
Vamos tentar corrigir erros do passado. Para isso, 
estamos a avaliar o impacto daquilo que foi feito e 
que causou alguns problemas ambientais e vamos 
apresentar soluções. 

 
 

Textos A-F sobre programas de televisão: 
PROGRAMAÇÃO 

A. 
RTP1 – 16h35 
INGREDIENTE SECRETO 
O chef Henrique Sa Pessoa traz-lhe mais um 
ingrediente que ajuda, no seu dia a dia, a 
transformar as suas refeições numa aventura 
culinária. 

B. 
RTP1 – 18h00 
GRANDES QUADROS PORTUGUESES 
Vieira da Silva: pintora, principalmente de temas 
urbanos, em Vieira da Silva vemos, em cada 
imagem, um labirinto de cores e de realidades que 
se cruzam e voltam a cruzar. Landgrave é o nome 
do quadro que destacamos hoje. 

C. 
RTP1 – 13H00 
JORNAL DA TARDE 
Assim que a tarde começa, nós já temos para si as 
notícias do dia. 

D. 
RTP2 – 23h00 
BIOSFERA 
Neste programa semanal vai encontrar 
reportagens sobre questões ambientais. 
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ENTRAR – JOGO – FANTÁSTICA – PROVA – SUBIR 
 

COMANDAR – CRIAR – MOSTRAR – PREMIADOS 

 

Todos os dias, às 13 horas, atualizamos as notícias 
que marcam a atualidade nacional e internacional, 
desde as política, a economia, a sociedade e sem 
esquecer o desporto. 

 

E. F. 
RTP2 – 01H50 RTP2 – 13H30 
CIÊNCIA 2.0 DESPORTO 2 
O Ciência 2.0 é um projeto de comunicação de O Desporto 2 é o espaco de todos os atletas de 
ciência, desenvolvido pela Universidade do Porto, excelência. 
que tem como objetivo promover um maior Bem-vindo ao programa das modalidades 
diálogo entre ciência e sociedade. praticadas em Portugal e no estrangeiro. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 

 

5. Os seguintes textos referem-se a programas televisivos. Leia-os e complete-os com a ajuda 
das palavras da caixa. Em relação aos verbos, deve conjugá-los, de acordo com o texto: 
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6. Complete o texto sobre a mudança dos hábitos de vida dos chineses com os verbos entre 

parênteses no Presente do indicativo, pretérito perfeito simples, pretérito imperfeito, 

pretérito perfeito composto ou pretérito mais-que-perfeito composto. 
 

Há 20 anos, a vida dos chineses nas horas livres    (ser) muito diferente, 
pois  não  (haver) muitas opções além de ler livros, ouvir rádio, ver 
televisão, jogar cartas ou xadrez. Atualmente, com o rápido desenvolvimento económico, a 
qualidade de vida   (estar) cada  vez melhor e as opções de lazer mais 
diversificadas.   O  tempo  livre    (tornar-se) muito importante para os 
chineses. É nas horas livres  que muitos   (encontrar)  um   novo   objetivo   de vida. 

Lu  Tongzhou,  de 33 anos,   (trabalhar) numa editora de revistas. Nos 
últimos  anos  (viagem)  bastante.  "Antigamente,  as  condições  de   vida 

  (ser) más. Quando  (andar) na escola primária, ainda 

não  (ter)  condições  para  viajar  de  avião.  Com  o  desenvolvimento 
económico,  a  qualidade de  vida  (melhorar) e é mais fácil viajar. Atualmente, 
muitas  pessoas  (gostar) de fazer viagens e conhecer novos lugares e culturas 
diferentes", explicou Lu. 

No passado, fazer turismo para os chineses  (significar) visitar montanhas, rios e 
apreciar paisagens. Hoje, as atividades são outras. Lü refere que  (praticar) 
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vários tipos de desportos radicais nos últimos anos. Antes disso, nunca  (escalar) 
montanhas nem  (fazer) bungee jumping. 

Na China, com a subida da qualidade de vida, muitas pessoas    (começar) 
a  ocupar os tempos  livres  de uma forma diferente. Alguns   (fazer) cursos 
de línguas estrangeiras, outros  (aprender) a tocar instrumentos musicais, 
outros tiram cursos de fotografia ou de dança. Antigamente, as pessoas      
(estudar)   uma   língua   estrangeira   porque   planeavam   estudar   ou        
(trabalhar) no exterior. Porém, agora,  as pessoas  (estudar)  por interesse 
pessoal." 

 
Texto retirado e adaptado de: http://portuguese.cri.cn/101/2007/10/23/1@77756.htm 

 

 

7. Apresente oralmente a programação do seu canal de televisão preferido (pode ser de um 
canal chinês). Escolha alguns dos programas que costuma ver. Refira: 

 

- Nome do programa; 
- Género do programa; 
- Dias e hora em que é transmitido. 
- Razões por que gosta desses programas. 

http://portuguese.cri.cn/101/2007/10/23/1%4077756.htm

