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[Apresentar-se e cumprimentar alguém/sich 

vorstellen und jemanden begrüβen] 
 

1. Completa as frases. 

Eu Desenha-te 

 

Eu chamo-me _______________________. 

A minha professora chama-se  

__________________________________. 

Eu ando na___________ classe. 

Eu tenho __________ anos. 
 
Eu sou _______________ (português, alemão, …).

 
 

 

O/A colega Desenha-o/a 

Ele/ela chama-se_____________________. 

A professora dele/dela chama-se  

__________________________________. 

Ele/ela anda na___________ classe. 

Ele/ela tem __________ anos. 
 
Ele/ela é _______________ (português, alemão, 
…). 
 

 
 

 

2. Escreve nomes, em português e em alemão, que comecem pelas letras seguintes: 

 A F P L 
Pt. 
 

 
 
 

   

Al. 
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3. Liga as perguntas às respostas: 

Olá, tu és a Mariana? • • Sou alemã e portuguesa. 

Onde moras? • • Sim, sou.  

Quantos anos tens? • • Eu tenho 12 anos. 
 

És alemã? • • Eu vivo em Dortmund. 
 

Como te chamas?  • • Chamo-me Pedro. 

 

4. Vê, com a ajuda do teu professor, os elementos que compõem um Cartão do 
Cidadão português: 

 

4.1 Consegues dizer e/ou escrever os seguintes elementos a teu respeito? 

Apelido  
 

Nacionalidade  

Nome   
 

Data de 
nascimento 

 

Sexo  
 

 
Filiação 

 

Altura  
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5. Ouve com atenção os textos que a tua professora vai ler e preenche os 
espaços em branco. 

Texto 1 Texto 2 
 

Nome:_________________________ 

Idade:________ 

Nacionalidade:____________________ 

Profissão: ____________________ 

Morada: ____________________ 

Nr. de telefone: ____________________ 

Nome:_________________________ 

Idade:________ 

Nacionalidade: ____________________ 

Profissão: ____________________ 

Morada: ____________________ 

Nr. de telefone: ____________________ 
 

6. Muitas vezes, quando nos apresentamos ou somos apresentados a alguém 
também cumprimentamos a pessoa com um gesto. Faz a legenda das figuras. 

 
________________ 

 
________________ 

7. Como é que costumas cumprimentar as pessoas? Assinala com um X. 

 Beijinho Aperto de 
mão 

Abraço Outro 
(escreve) 

Os pais     
Os melhores amigos     
Os colegas da escola     
Os vizinhos na Alemanha     
Os vizinhos em Portugal     
Os professores     
Os familiares na Alemanha     
Os familiares em Portugal     
Outro:      
 

Bom trabalho! 

 

[Andreia Augustin / CEPE Alemanha] 


