
 
 
 

NÓS GOSTAMOS DE VIAJAR 

 

As pessoas viajam por muitas razões. Vais descobrir porque é que 

estas pessoas gostam tanto de viajar. 

1. A Mariana gosta muito de viajar porque cada viagem é uma 

oportunidade que ela tem de conhecer sabores diferentes, de todas 

as partes do mundo. A Mariana cozinha muito bem e por isso adora 

conhecer novas ___________para depois as experimentar em casa. 

Quando foi à Rússia, provou a ____________de beterraba; em Itália, 

escolhia sempre pizzas e____________; na Índia, ficou surpreendida 

com a variedade dos sabores e dos aromas das ____________que 

davam um sabor tão diferente aos pratos; no México, adorou os 

___________picantes que os mexicanos põem nas carnes... A carne 

fica muito saborosa. A Mariana viaja porque adora conhecer 

a _____________dos países que visita. 

2. A família Rocha considera que viajar pode ser muito 

_____________para todos: para o pai, para a mãe e para os filhos 

adolescentes. Sempre que fazem uma viagem, gostam de visitar 

____________e ____________de arte para apreciarem os quadros e 

___________de____________e escultores com obras muito 

importantes na história de arte. Também não esquecem o património 

_____________e visitam __________, torres, catedrais e pontes. 

Como não querem esquecer tudo o que veem durante a viagem, 

tiram muitas fotografias. 



 
 
 

3. O João e a namorada gostam muito de animais e de estar em 

contacto com a natureza. Por isso, escolhem países onde podem 

encontrar os ____________no seu ambiente___________. Também 

gostam de visitar ____________e reservas naturais. Já fizeram 

muitas viagens e já visitaram muitos parques naturais. Ficam sempre 

encantados com a _____________natural de cada região que 

visitam. O planeta é mesmo muito variado! 

4. A Elisa e a Madalena são duas amigas estudantes de 

____________. Quando viajam juntas estão sempre muito atentas à 

diversidade ____________de cada país que visitam. Acham muito 

divertido ouvir os ____________de uma língua que não conhecem, 

perceber como se diz «bom dia», «obrigado» e «olá» noutras línguas. 

Também se interessam pelos diferentes ____________que existem, 

por isso, andam sempre com um caderninho para escreverem 

algumas palavras com uma ____________diferente da da língua 

delas. Quando regressam a casa, depois de cada viagem, têm sempre 

vontade de aprender a língua que ouviram e leram no país que 

visitaram. A Elisa já frequentou um ______________de Chinês e a 

Madalena já aprendeu ______________. 
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