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ATIVIDADE 1: Completa os espaços em branco do texto abaixo com as palavras da caixa. A cada espaço 
corresponde apenas uma palavra. Usa cada palavra só uma vez. Há palavras a mais.  

 
"____________  três meses vivi a aventura da minha ____________! Antes de vir para Portugal não sabia 
____________  sobre este país, por isso, não tinha preconceitos sobre os portugueses. Quando cheguei, descobri 
um país com muita ____________  e uma ____________  única! Portugal é um país muito interessante para se 
descobrir porque tanto se pode estar numa cidade muito moderna e a 10 km existir uma cidade muito antiga; é o 
que faz a beleza deste país! 
Não tive muitas dificuldades de ____________  na escola porque todos os meus professores e colegas queriam 
conhecer-me e saber mais sobre o meu país. A primeira coisa que aprendi em português foi "já chega, obrigada!", 
porque os portugueses comem muito. Dantes, eu não gostava de peixe mas assim que comecei a provar o peixe 
português mudei ____________ de ideias! 
No decorrer da minha experiência tive a sorte de ser ____________ pela melhor ____________ de Acolhimento AFS. 
Foi muito importante para mim pois sempre me trataram como um ____________ da família, um filho. Agora que 
já não estou em Portugal sei que, algures a 1000 km de ____________, eu tenho uma família que se preocupa e gosta 
de mim. E eles têm um filho, na Bélgica, que os ama também. 
Depois da minha experiência, eu posso dizer que os portugueses são pessoas muito abertas, ____________, que se 
preocupam com os outros e que comem muito boa comida. 
Em três meses, aprendi ____________ coisas que nunca em 10 anos ____________ aprender. 
Obrigada AFS por esta ____________ experiência!" 

Didi Abba; estudante Belga em Portugal; 2013 

Retirado de: http://www.intercultura-afs.pt/acolhimento/testemunhos-de-estudantes/ 

 

ATIVIDADE 2: Lê o texto atenciosamente e completa as frases conforme o texto. 

 
"Olá! Eu sou a Mio do Japão. Eu estive em Portugal em 2012-2013. Antes de vir para Portugal eu não sabia nada 
sobre Portugal e não conseguia falar Português. Quando eu conheci a minha família portuguesa, estava muito 
nervosa. Mas eles foram muito simpáticos e ajudaram-me. Falamos de muitas coisas e fizemos a viagem. Eu aprendi 
muito sobre Portugal e pouco a pouco eu conseguia entender Português! A minha família portuguesa chama-me 
"filha". Fez-me muito feliz! Eu almoçava em casa dos avós, com a minha família, duas vezes por semana. Era muito 
delicioso. Eu gosto de comida portuguesa e fiquei gordinha! Os meus amigos também são simpáticos! Eles 
ajudaram-me e eu passei muito tempo divertido com eles!! Um dia, fui a uma festa com os avós e vi touros pela 
primeira vez!! Os Touros são muito grandes. Estava tão contente!! Muitas coisas novas e interessantes, para mim foi 
uma grande experiência. Eu gosto muito, muito de Portugal!” 

Mio Nihei; estudante Japonesa em Portugal; 2012-2013 
a. A Mio é uma ______________________________________________________________________. 
b. A duração do intercâmbio da Mio foi __________________________________________________. 
c. Apesar do nervosismo dela, a família de acolhimento dela foi ______________________________ 

_______________________. 
d. A Mio viu touros pela primeira vez, antes ela nunca  ______________________________________. 
e. Pouco a pouco a Mio foi __________________________________________________________. 
f. A família de acolhimento trata-a ______________________________________________________. 

consigo        rapidamente        gastronomia        nada         distância        conseguiria         tantas        tão 
Família        afáveis         tudo         maravilhosa         adaptação       acolhido        acolhimento       vida        história         

rapidez         membro         adaptado        Durante 
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