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SER SOLIDÁRIO! 
 
 
 

 
 
 
Atividade 1: Atenta nas palavras e expressões da tabela e, em conjunto com o teu colega e a ajuda de 
um dicionário, tenta defini-las. 
 

sorrisos: cirurgia: 
hospitalizado: cancro: 
leilão: mediático: 
angariar fundos: gestos: 
boa disposção: autografada: 
coração de ouro: seleção nacional: 
doar: craque: 

 
Atividade 1.1: Completa a tabela com palavras da mesma família das dadas. 
 

Nome Verbo Adjetivo / Particípio Passado 
os sorrisos   
o leilão   
 angariar  
 doar  
  autografada 

 

 
Atividade 1.2. Usa as palavras ou expressões da tabela da atividade 1 para legendares as imagens. As 
palavras não são todas necessárias. 
 

 
___________________________  

___________________________ 
 

 
___________________________ 

  

 
___________________________ 

 

 
___________________________ 

 
___________________________ 

 

 
___________________________ 

 
___________________________ 
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Atividade 1.3. Todos conhecem Cristiano Ronaldo, considerado o melhor jogador do mundo. A seguir, 
vais ver um vídeo onde se fala sobre ele. Antes de veres o vídeo, diz que adjetivos tem vêm à mente 
para o descrever.  
 
 

Atividade 1.4. Agora vê o vídeo http://www.lux.iol.pt/nacional/videos/video-cristiano-ronaldo-e-o-
desportista-mais-solidario-do-mundo e diz se as frases são verdadeiras ou falsas. 
 

 V F 
a. Esta campanha destina-se a auxiliar uma associação de médicos e enfermeiros que têm 
como objetivo ajudar a sorrir os doentes hospitalizados. 

  

b. Para recolher dinheiro para esta campanha, vai ser leiloada uma camisola do Real 
Madrid, autografada por Cristiano Ronaldo. 

  

c. De acordo com a página da internet Athletes Gone Good, Cristiano Ronaldo é o 
desportista mais caridoso do mundo. 

  

d. Segundo a página Athletes Gone Good, entre as razões apontadas para a escolha de 
Cristiano Ronaldo estão os donativos que fez para a luta contra o cancro e o pagamento 
das despesas de cirurgia ao cérebro de uma criança de 10 anos. 

  

e. Cristiano Ronaldo doou sessenta mil euros para ajudar uma criança e cento e oitenta 
mil para uma instituição portuguesa.  

  

 
 
 
 
 
Atividade 2: Completa o texto com as palavras da tabela. 
 

 
 

Estação pública lança marca de _________________________ RTP+ 
 

_________________________  causas e instituições com o projeto RTP+ é a nova intenção da empresa 
pública. A apresentadora Catarina Furtado e o jornalista José Rodrigues dos Santos são os pivôs da 

_________________________  que vai juntar todos os rostos da RTP. 

"Sinto que as pessoas vêm ter connosco e que nos falam dos seus _________________________ ", diz a 
apresentadora de Com Amor se Paga, Catarina Furtado. "Neste momento em que o País precisa de mais, 

temos de dizer que é preciso _________________________ ", prossegue José Rodrigues dos Santos, pivô 
do Telejornal. 
Ambos são os padrinhos da iniciativa RTP+ que pretende juntar todas as iniciativas de solidariedade 

da empresa pública. Reúne também todos os rostos da RTP e pretende _________________________  ações 

de _________________________. A primeira é já no sábado de manhã, reabilitando uma creche em Chelas, 

Lisboa, mas confirmados para o _________________________  estão, apenas e até agora, os responsáveis da 
empresa, entre eles, o presidente do Conselho de Administração Guilherme Costa. 
A marca RTP+ foi escolhida no âmbito de mais de 500 propostas resultantes do concurso interno e 
veio do Porto, mais precisamente da Praça da Alegria. "Partiu da nossa produtora, Isabel Roma, o que 
nos deixa muito orgulhosos", exclamou o apresentador Jorge Gabriel. 
 
 
 
 
Adaptado de http://www.dn.pt/tv-e-media/televisao/interior/estacao-publica-lanca-marca-de-solidariedade-rtp-
2517616.html  

promover / solidariedade / problemas / trabalho / ajudar / iniciativa / voluntariado / apoiar 

http://www.lux.iol.pt/nacional/videos/video-cristiano-ronaldo-e-o-desportista-mais-solidario-do-mundo
http://www.lux.iol.pt/nacional/videos/video-cristiano-ronaldo-e-o-desportista-mais-solidario-do-mundo
http://www.dn.pt/tv-e-media/televisao/interior/estacao-publica-lanca-marca-de-solidariedade-rtp-2517616.html
http://www.dn.pt/tv-e-media/televisao/interior/estacao-publica-lanca-marca-de-solidariedade-rtp-2517616.html
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Atividade 3: Aqui estão 5 dicas de como ser solidário nos dias de hoje. Leia os títulos e os textos. Faça a 
respetiva correspondência. 
 

1 – Doação  
 

A. Seja para ler um livro na escola do seu filho, ou num lar de idosos, visite um hospital, ou 
simplesmente dê atenção àquela pessoa que falou com você. Mas dê mesmo atenção, 
ouça o que a pessoa lhe diz, os idosos e as crianças têm tanto a oferecer, aceite e 
agradeça.  
 

2 - Educação 
 

B. Negros, brancos, heterossexuais ou homossexuais, todos somos pessoas. Não seja 
irracional, denuncie se presenciar algo, as pessoas não devem ser rotuladas, como 
produtos em prateleiras de supermercados, todos temos o direito à vida.  
 

3 -  Doe alguns 
minutos por 
semana 

C. Dê a outro aquilo que não lhe serve ou o que não lhe faz falta. Pode dar roupa e calçado 
que não servem, brinquedos, alimentos, mas doar sangue e medula óssea pode salvar 
muitas vidas. 
 

4 - Diga não aos 
preconceitos 

D. São coisas graves e está a acontecer cada vez mais perto de nós, não se finja de cego, 
vamos denunciar, pois só assim podemos acreditar que teremos um mundo melhor. 
 

5 -  Denuncie a 
violência 
doméstica e o 
abuso infantil 

E. Temos que começar pelas crianças, guiá-las para se tornarem adultos conscientes. Há 
atitudes que todos sabem que são corretas, porém na hora de as colocar em prática, tal 
como ceder o lugar no autocarro a idosos, deficientes, grávidas ou pessoas com crianças 
ao colo, às vezes, não acontecem.  
 

 

1  2  3  4  5  

 
 
 
 

Atividade 4: Vai ler sobre a experiência de uma jovem voluntária. Complete os espaços com os verbos que 
faltam. 
 

Chamo-me Catarina Freire. __________ 19 anos. E __________ a viver um mês no Camboja. Foi uma viagem 

fantástica. Tenho recordações tão diversas como ficar atolada no meio do nada ou __________ horas a 

__________ a beleza natural. Mas o motivo que me __________ lá, foi __________ voluntariado. Candidatei-me 

online, através de uma organização neozelandesa, International Volunteer HQ, para o programa Orphanage Care. 

Fui rapidamente aceite. __________ os voos com muita antecedência, consulta do viajante, tinha tudo pronto e 

ainda __________ meses. 

Estava entusiasmada. Mas só quando chegou a hora de __________ no avião sozinha é que me __________ do 

que estava a fazer. Mil e uma dúvidas cruzaram-me a cabeça: Onde vou viver? __________ que é mesmo isto que 

quero fazer? Quando cheguei, __________ colocada na organização Hands of Hope Community, um centro de dia 

para 16 crianças com diferentes tipos de deficiência. O primeiro dia __________ um choque... mas hoje 

__________ dizer que foi a melhor coisa que me __________ ter acontecido. 

 

 

 

http://mulherplus.blogspot.com/search/label/livros
http://mulherplus.blogspot.com/search/label/filhos
http://mulherplus.blogspot.com/search/label/crian%C3%A7as
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Atividade 5: Leia a notícia “Menos bens doados em 2014” e complete os espaços com as preposições que faltam. 
 

 
Estão feitas as contas _____ campanha _____ recolha _____ bens, levada a cabo _____ Banco Alimentar _____ 

dezembro. Os números representam um decréscimo relativamente _____ ano _____ 2013, mas ultrapassam as 

duas mil toneladas. 

_____ todo, as três modalidades _____ campanha - Saco, Ajuda-Vale e Online - renderam 2.582 toneladas _____ 

alimentos. Um ano antes, só _____ supermercados atingiram-se as 2.767 toneladas. A campanha envolveu 42 mil 

voluntários espalhados _____ 1995 superfícies comerciais. 

_____ internet, 2300 doadores contribuíram _____ 13807 litros _____ azeite, 12295 litros _____ óleo, 38323 litros 

_____ leite, 3013 kg _____ atum, 10623 kg _____ salsichas e 13031 kg _____ açúcar. 

A campanha online estará _____ novo disponível _____ maio _____ 2015. 

 

Atividade 6: Observe o seguinte anúncio de uma campanha de solidariedade. Retire do texto expressões ou 
palavras com significado semelhante. 

 
 

https://casvethospitalveterinario.files.wordpress.com/2013/01/solidariedade-versc3a36-6.jpg 

 
1. ajudar = _____________________________________________________ 

2. produtos = ___________________________________________________ 

3. animais com pêlos = ___________________________________________ 

4. dar/oferecer = ________________________________________________ 

5. (lucro, ganho) destinar-se a = ____________________________________ 

6. pedaço de tecido usado para proteger do frio = ______________________ 

7. objetos usados para entreter crianças = ____________________________ 

8. alimentação para um ou mais dias = _______________________________ 

https://casvethospitalveterinario.files.wordpress.com/2013/01/solidariedade-versc3a36-6.jpg

