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[Aprender Português /  

Portugiesisch lernen] 

 
Sabias que… 

 

segundo a última edição do livro “The Ethnologue: languages of the world”, o número de 

línguas faladas no mundo é de 6912. 

 

 

1. Analisa o seguinte ranking
1
 das 10 línguas mais faladas no mundo: 

 

 
1º. Mandarim – 1051 milhões – China, Malásia e Taiwan. 

2º. Hindi – 565 milhões – Índia, regiões norte e central. 

3º. Inglês – 545 milhões – EUA, Reino Unido, Partes da Oceania. 

4º. Espanhol – 450 milhões – Espanha e Américas. 

5º. Árabe – 246 milhões – Oriente Médio, Arábia, África do Norte. 

6º. Português – 218 milhões – Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, S. Tomé e 

Príncipe, Timor Leste, Guiné-Bissau. 

7º. Bengalês – 171 milhões – Bangladesh, Nordeste da Índia. 

8º. Russo – 145 milhões – Rússia e Ásia Central. 

9º. Francês – 130 milhões – França, Canadá, Oeste e Centro da África. 

10º. Japonês – 127 milhões – Japão. 
 

http://lista10.org/diversos/os-10-idiomas-mais-falados-do-mundo/  

 

 

 

1.1 Conhecias todos os nomes das línguas que estão na lista? Quais é que desconhecias? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

1.2 Qual é o lugar ocupado pela Língua Portuguesa? Que conclusões podes daí tirar? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

                                                           
1 Lista ordenada. 

http://lista10.org/diversos/os-10-idiomas-mais-falados-do-mundo/
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1.3 Localiza os países com as diferentes comunidades de falantes de Português no mapa-mundo. 

 

 
www.aquimapas.com  

  

1.4 Assinala com um X o nome dos continentes ou regiões em que a Língua Portuguesa está 

presente: 

 

  África 

  América do Norte 

  América do Sul 

  Ásia 

  Europa 

 

2. Lê a seguinte lista de motivos para aprender Português: 

 

 O Português é a 6ª língua mais falada no mundo; 
 Os teus pais, avós, familiares e amigos fazem parte desse mundo que fala Português; 
 O Português está presente nos 5 continentes; 
 Tu podes ser uma parte desse mundo de mobilidade em Português; 
 Saber Português representa uma maior capacidade de arranjar emprego e de valorizar o 

currículo profissional; 
 Tu sabes já muito mais Português do que imaginas: é uma língua com quem já tens muitos 

laços; 
 Portugal é um país de grandes tradições, de uma cultura muito rica e de constante abertura ao 

mundo; 
 Aprender Português permite-te ter acesso a essas tradições e a essa cultura e a desenvolveres 

as tuas capacidades de abertura ao mundo; 
 Portugal deu grandes nomes ao mundo: Vasco da Gama, Cristiano Ronaldo, Mourinho, Mariza, 

Saramago, Camões, Fátima Lopes. 
 Aprender Português é aprender a conhecer estas personalidades famosas. Torna-te uma 

também… em Português, junto da tua Comunidade! 

http://www.aquimapas.com/
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2.1 Quais destes motivos achas que são mais importantes? Porquê? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2.2 Pergunta a 3 dos teus colegas porque é que estão a aprender Português e assinala a resposta 

deles na coluna abaixo. 

 

Nome Motivo(s) 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

2.3 Imagina que tens um amigo alemão que também quer aprender Português. O que lhe dirias 

para o motivar? 
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3. Observa as seguintes imagens, desenhadas por alunos que também vão às aulas de 

Português na Alemanha.  

 

Imagem acima: R. C., 10 anos (Minden) / Imagem abaixo: M., s/id. (Renningen ) 
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3.1 Porque é que a aluna de Minden frequenta as aulas de Português (podes assinalar várias 

respostas)? 

  Porque a Língua Portuguesa é falada nos quatro cantos do mundo; 

  Porque associa o uso do Português às férias de verão; 

  Porque pode falar Português com a sua numerosa família em Portugal; 

  Outro: _____________________________________________________________________ 

 

3.2 E o aluno de Renningen? O que achas que o motiva (podes assinalar várias respostas)? 

  O valor económico da Língua Portuguesa; 

  Poder viajar para todo o mundo; 

  O Português é o ponto de encontro de vida familiar; 

  Outro: _____________________________________________________________________ 

 

4. Imagina que havia uma página no Facebook em que vários alunos explicavam as suas 

motivações para aprender português. Nessa página, encontravas as seguintes opiniões: 

“Em casa falo muito português com os meus pais e avós porque nasceram em Portugal. Eu 
gosto de aprender a minha língua e também não queria que fosse diferente. Todos anos nas 
férias de verão vou a Portugal para visitar a minha família. Quando acabar a escola, quero ir 
um ano para Portugal para ver como vivem lá e para aprender a falar melhor. O meu sonho 
de trabalho é ser tradutora em português e alemão ou professora” (Katharina B.) 
 

“Também eu gosto de ser portuguesa! Eu adoro ir todos os anos a Portugal porque eu gosto 
do sol e das praias. Também gosto de ver o resto da minha família, como as minhas primas e 
tios… Gosto de falar a língua portuguesa com os meus amigos em Portugal! O meu pai gosta 

muito de me ouvir falar português ” (Chiara). 
 

“Ter raízes portuguesas também significa que a minha língua materna não é só alemão, 
também é português. Quer dizer que eu tenho duas línguas maternas.” (Lia) 

 

 

http://cepealemanha.wordpress.com/forum-de-discussao/o-que-significa-ter-raizes-portuguesas-hoje/  

4.1. Escreve um comentário acerca destas opiniões, no espaço vazio. 

4.2 Em casa, pergunta aos teus pais porque é que é importante saber Português. Partilha as 

respostas deles com os teus colegas. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Bom trabalho! 

[CEPE-Alemanha] 

http://cepealemanha.wordpress.com/forum-de-discussao/o-que-significa-ter-raizes-portuguesas-hoje/

