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octuois, fornecendo os insfrumentos necessórios poro o oquisiçõo de
competêncios gue permitem comunicor em português nos mois diversos
situoções. "Folos Porfuguês7 englobo vórios moteriois em suportes divercos.

o Monuol "Folos Português?"
O monuol, disponível poro os níveis de proficiêncio
Al-42, é complementodo por um CD óudio,
que obronge todos os diólogos e exercícios orois
presenïes no monuol.

. Curso "Folos Português?" no Internet
Este curso interoctivo estó disponível no siÍe
www.escolwirfuol.pt poro os níveis de proficiêncio
A1-42 e pode ser frequentodo em regime de
e-leorning. O curso opresentq umo soluçõo
totolmente inovodoro, oliondo os mois ovonçodos
tecnologios multimédio os metodologios de
oprendizogem mois eficozes.

. Curso "Folos Português?" em CD-ROM
O curso interoclivo estó tombém disponível em
formoto CD-ROM poro os níveis de proficiêncio
Al-42.

www.portoeditora.pt
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Iendo em vista a reutilização deste manuat, sugere-se que as actividades e exercícios sejam realizados no caderno diário.
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Estes sõo os meus novos omigos e o mínho novo professoro.
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l. Ouve e oprende esto conçõo.

Vem comigo oprender português
Ouves, escreves, folos e lês

Com o Duorte e os omigos vois oprender
Entro no ovenluro, nõo hó tempo o perder!

2. Observo o imogem do pógino 5 e ossinolo com x o que podemos encontror em Portugol.
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3.JÓconheceso|gumospo|ovroseexpressõesporÏuguesos?

3.1. Assinqlo os polovros que te porecem ser portuguesos'

Procuro o soluçõo no finol do pógino'
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3.2. Ficoste o conhecer olgumos polovros portuguesos' conheces outros?

Fechoo|ivro.Emgrupotentemrecordortodosospo|ovrosportuguesosqueconheçom.

4. Muitos polovros do listo que te opresentómos nõo poderiom ser porïuguesos, pois olgumos

dos suos fetrosl càrocteres nõo pertencem oo olfobeÌo português'

4.1. Observo o olfobeto português'

Moiúsculo: A, B, C, D, E,t,G,H' l' J' L' M' N' O' P' Q' R' S' I U' V'X'Z

Minúsculo: o, b, c, d, e, f, g, h, i' i' l' m' h' o' P'q' r's'l'l)'v'x'z

Asletrosk,weysÓsõoUSodoSnolínguoportuguesoemcosos
especiois.

4.2.Nos porovros do rÍnguo Rorfu.grSsq existem muitos e voriodos sons. poro conheceres olguns

podes .or"çJii;;-úi; o otíouãú no cD óudio que ocomponho o mqnuol'
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5.

5.1.

O ponruclL

E sobre o teu poÍsa

Completo o quodro que se segue, escrevendo, desenhondo ou fozendo cologens. O que

nõo souberes, pergunto oos teus pois ou investigo.

Se nqsceste em portugol, procuro informoções ocerco do poÍs onde noscerom os teus

fomiliores.

(nome do poís)
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5.2. Duronte olguns minutos, troco de livro com os teus colegos poro conheceres melhor os

seus poíseJde origem e poro que eles possom conhecer melhor o teu'

sete 7
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