
SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

UNIDADE TEMÁTICA: Quais são as tuas férias ideais? 

NÍVEL: B1 

DATA:   / /20   

1 
CLP 

 

 

Tarefas: 

- Responder a questões a partir de uma reportagem televisiva sobre o turismo em Portugal; 

- Responder a questões a partir de um texto sobre o navio Creoula; 

- Responder a questões a partir de um vídeo sobre umas férias a bordo do navio Creoula; 

- Completar uma notícia com os verbos no pretérito perfeito simples e pretérito imperfeito; 

- escrever uma carta. 

Conteúdos línguísticos: 

- Pretérito perfeito simples e pretérito imperfeito. 

 

Férias em Portugal 
 

 

1. Visione uma reportagem sobre o turismo em Portugal em: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cwxfM0vyB8M 

 
1.1. Responda agora às questões, sublinhando a opção correta: 

 
1.1.1. Portugal é um dos destinos... 

a) menos procurados da Europa. 

b) da Europa. 

c) mais procurados da Europa. 
 
 
 

1.1.2. Portugal é elogiado... 

a) pela filosofia, simpatia e clima. 

b) pelas pessoas, simpatia e economia. 

c) pela simpatia, comida e clima. 
 
 
 

1.1.3. O dia do Turismo é... 

a) celebrado apenas em Portugal. 

b) assinalado só na Europa. 

c) comemorado por todo o mundo. 
 

1.1.4. Nos chamados 'óscares' do Turismo (World Traveler Awards), Portugal 

recebeu... 

a) 6 prémios. 

http://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cwxfM0vyB8M
http://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cwxfM0vyB8M
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b) 16 prémios. 

c) 10 prémios. 
 
 

1.1.5. Lisboa é considerada um dos... 

a) melhores 25 destinos do mundo. 

b) piores 35 destinos do mundo. 

c) mais bonitos destinos do mundo. 
 
 
 

1.1.6. O Oceanário de Lisboa foi considerado... 

a) o segundo melhor aquário da Europa e o melhor do mundo.    

b) o melhor aquário da Europa e o segundo melhor do mundo.    

c) o pior aquário do mundo e da Europa.    
 

1.1.7. A National Geographic destacou o Alentejo como uma das melhores regiões 

para... 

a) namorar. 

b) visitar. 

c) morar. 
 
 
 

1.1.8. A praia da Marinha fica... 

a) no Alentejo. 

b) Em Lisboa. 

c) no Algarve. 
 
 
 

1.1.9. A ilha da Madeira foi eleita como melhor destino insular europeu pela... 

a) primeira vez. 

b) segunda vez seguida. 

c) terceira vez consecutiva. 
 

 

1.2. Visione novamente a reportagem e complete as frases dos turistas: 
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 a) “Nós   isto! É muito bom. O tempo 

     bom, as pessoas são simpáticas e a 
  também é boa.” 

 b)  Come-se  bem,    . São muito 
simpáticos. Os portugueses são muito   . 

 c) “Lisboa    como uma das 
cidades   mais   bonitas da  Europa,   momento. 
        eu   estou   muito   contente   de 
  mostrar à minha filha.” 

 d)    Portugal, porque ainda não 
. Planeámos provar o vinho do Porto, andar 

de barco pelo e passear. 

 e) [A praia é] Verdadeiramente bonita! Especialmente 
quando  descemos  as  .  Tem  uma      
espetacular. 

 
 
 

 

2. Leia agora o seguinte texto sobre o navio Creoula, que todos os anos proporciona 

umas férias inesquecíveis a muitos jovens portugueses: 
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Todos a bordo 

Poucas baleias, enjoos e algumas histórias para contar.... 

Um  sucessso!  assim  a   primeira  expedição  da   National  Geographic   Portugal 

que  76 passageiros aos Açores, a bordo do navio Creoula, para observarem as 

baleias.   Passageiros?   É   melhor   chamar-lhes   tripulantes, já  que  de   realizar 

 

 

http://www.bee.com.pt/creoula 
 
 

 

2.1. Responda às perguntas, de acordo com o texto que leu: 

 
a) Qual é a missão do Creoula? 

 

b) Quantos mastros tem o Creoula? 
 

c) Quando é que o Creoula foi construído? 
 

d) Quando é que o Creoula efetuou a sua primeira campanha de pesca? 
 
 

 
 
 

2.2. Complete a seguinte notícia sobre o navio Creoula, publicada na revista 

National Geographic, com os verbos do quadro em baixo. Use o tempo verbal 

correto (pretérito perfeito simples ou pretérito imperfeito): 

 
a)   ser b) levar c) ter d) incluir e) avistar f) ter g) enjoar 

h) conseguir i) parecer j) contar 

 

O Creoula 

 
O “Creoula” tem como missão proporcionar aos jovens o contacto com o mar e a experiencia de uma 

vida a bordo. 

O "Creoula" é um navio de quatro mastros. Construído no início de 1937, o navio foi lançado à água no 

dia 10 de Maio e efetuou ainda nesse ano a sua primeira campanha de pesca. 

http://www.bee.com.pt/creoula
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Olá! 
 

Como estás? As tuas férias foram boas? Acabei de ler um artigo sobre a primeira expedição da 

National Geographic Portugal aos Açores. Adorava participar, porque    

 

 
 

 

2.3. Para saber mais sobre o que jovens fazem durante as férias a bordo do 

Creoula, visione o vídeo e responda às questões em: 

 
https://www.educanon.com/public/32646/175577 

 
3. Imagine que quer participar na experdição do Creoula. Escreva uma carta a um amigo 

ou amiga e conte-lhe o que podia fazer durante a expedição. O seu texto deve 

apresentar as características próprias de uma carta. 
 

algumas tarefas a bordo e assim aprender como se coloca em movimento um navio de 67 

metros. 

O   programa  também conversas sobre biologia marinha, educação física, 

interpretação  de  cartas  e metereologia. De vez em quando,  algumas baleias e 

golfinhos. 

Os    passageiros   de   se    habituar    ao    balanço    do    barco    e    aos    enjoos. 

“  quase todos os dias, não me   habituar à ondulaçãoconstante do 

mar que   um baloiço”,  Rita Reis Andrade, estudante de 18 anos 

que foi a segunda participante mais nova desta expedição. 

In National geographic, vol. 3, nº 30, setembro de 2003 (texto adaptado) 

http://www.educanon.com/public/32646/175577
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