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COMPONENTES DO MÉTODO

nível r
Livro do Aluno
Caderno de Exercícios
Livro do Professor
CD-Audio

NíVEL 2
Livro do Aluno
Caderno de Exercícios
Livro do Professor
CD-Áudio
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Charno-rne Manuel parlln"
Nasci no dia 9 de funho de
197í eln Benguela, no suï de
Angola" Estudo crn E_uanda,
rrÀs pÀsso as minhas férias
ern Lisboa"

Chamo-me Rute MourÃo.
Tênho 4 anos. Vivo cm
Pottugal, em Belmonte,
perto da Guarda.
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Chamo-me Morena Dias Botelho de Magalhães.
Tênho 22 anos. Vivo no Brasil, nc\sci na
Alemanha, rnÀs tenho nacionali<Iacle francesa.

Chamo-rne lsabel de Fátima
sou cabo-verdiana e tenho
4O anos.
Nasci na Cidadc da praia,
em Cabo Verde, rnas úvo
em Bissau.
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Charno-rne Tzira Correia.
Sou fiIha da lsabel de Fátirna.
ïênho 19 anos. Nasci na Guiné-Bissanr, rrÌÀs àgorà
vivo ern Londres porque estudo Iá.
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{-harno- mt' St'rgio Cucrlcs.
}ou dc llaputo" *m trltlç.rmÍri<3rc.

Tenho 14 <ìnos c gostaria <Ìc nr-lc
corrcsponcler corÌr rÀpÀzes c r.rp.rrigas

da minh.r ida<Ic, crl. Fortut.\t.
No rncu próxirno correio clcctiónico,

59rio-1c 1 minha foro.1;rafia.
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O rneu norÌre é Ncla Eunice
CortinÍras de Alrneida. Tênho 1í anos.
Vivo ern Bruxclas. Esftrdo nurÌra escola
rrrrito rigorosa. Falo português ern casa
e francês na cscola.

Charno-rne Parrlo Lirna. Nasci ern
Dortrnrrnd, na Alernanha, qu€ é onde
vivo. Ern casa, falarnos portrrgues.
Tênho í2 anos.

Chamo-rne fair da Silva. Tenho 1ó
anos. Como üvo ern ArnesterdÁo,
nos Países Baixos, falo
ncerlandês. Só tenho urna irmÃ.
Com ela e corn os rneus pais falo
português. Tênho arnigos
holandeses e portugueses.

Charno-rne NoéIia Carapuço.
Vivo corn os rncus pais e dois
irmÃos ern Londres. A rninÍra
língua rnaterna é o
português, falo inglês
Ílucntemcntc c alemÃo
bastante bern.

Charno-rne Filipe. Tênho 1ó anos. Nasci

Charno-rne Elizabeth
Ferreira. Vivo no
Luxernburgo, eÌÌÌ
Ettelbrück.
Os rnerrs pais sÁo
porftigu€ses. ïênho 1ó
Ànos.
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ern ViIa Real, ern Portugal, rnas ògorà úvo
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ern Bernbibre, na Espanha. Ern casa,
falarnos português e às vezes espÀnhol.

Chamo-me Ourico
c nasci aqui.
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PaG

(Repírblica de Angola)

Aryola

(República Federal do Brasil)

Brasil

(Repírblica de Cabo Verrle)

Cabo Verile

(República da Guiné-Bissau)

GuinéBissau

(República Popular de

Moçambique)
Moçambique

(República Portuguesa)

Portugal

(República Democútica
de São Tomé e PrínciPe)

São Tomé e PrínciPe

(RepúbÌica Democútica
de Timor-Leste)

Timor-Leste

,Ëí *

Capital Nacionalidade

Luanda angolana

Brasília brasiÌeira

{

Feriado Principal

n/n/iÚ75 (Dia da IndePendência)

07/09/1822 (Dia da Independência)

0l>/ 07 / 197 5 (Dia da Independência)

24/09/1973 (Dia da Independôncia)

25/06/1975 (Dia da Independência)

10/06/Ì9Ì0 (Dia de Portugal)

12/ t)7 / 197 5 (Dia da Independência)

2o/05/21)02 (l)ia da Restarrraçào

da Independência)

Lêr
l. Que
2. Quo
3. Que
1. Port

Porl
5. Qua
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-Es
- Sot
- Sin
- Sot
- Nã(
- Nãt
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Número de

Húitantes

13.900.000

180.000.000

460.000

1.300.000

19.000.000

10.000.000

Ì50.000

779.000

Praia cabo-verdiana

Bissau guineense

Maputo moÇambicana

Lisboa Portuguesa

São Tomé são-tomense
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Tendo eÍn contÀ a inforrnaçÃo do quadro descobre:

D. ò qu" é que São Timé e Prínc:ípe, Açores, Madeirct e Cabo Ilerde íêm em

comum?

Procura no íexlo tlo morco as pokruras que sígnifícam:

a) espcrço de cem anos

b) data em que nusceu

Quemfoi Pedro Áluores Crtbral?

Quando é que ele nosceu'l

Ontle é Belmrtnte?

Quem m,andou letan,tar este marco em homenagem ao nrnegador

português?

l. Qual e o país ('om mcnor popttlnl'ào'l ( "#i.ïrrï; ï )
2. Quat e o poís rom maior poprtlaçoo'l \ 'ï;íiri- 

-/3. Qunisos rlois poises quuia^ o.lìriarltt prirttil'tttl etn Jullt"? \ ã
4. Quais sã.o os países que têm o.feriado principaL em Junho? \ " uú' DQ'

5,Qualt7ospaísestem,oJeriadoprìncìpoIemNollembro?.
6. QuaLtlospoíses snturro,iniepe'ríen'tenosét:uloXIX? -ffih/R íí\
T. QuoL clos paísesfiií o primeiro à turror-rn independente no sécukt rri _.ffi\fu[-tÍ:J
B. Quatro países tornoram-se índependentes em 1975' ftor que onlem'?

9.ì)uoi,saoastftsban,deirasquenãoíêm.ar:oruerde?
10. Quat e a brrntloirn quP lam cinctt cores?

il.Qualéaba.ntleíraquenãotemnenhumaestrela?
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Depois da descoberta do caminho marítimo para a índÌa por Vasco da Gama' o navegador Pedro



Lê o texto "República Fcderativa do Brasil".
1. Que espe(:o geográfic:o o(ltpe o lìrasill
2. Quondo é que o lJrosil se tonutu independentr:?
,3. Quen fõi o prìnteiro rei tleste noto país?
1. PrtrqtLe é clue o lJrasìl é ch.om.orlo "país irmão" rLe

futrtugal?

5. Qurntos ltases (nrsegues

o Brosil?
e nt:ontrrr que clescret enr

Rç.ptlsLt(À
rËDË[Ãïl1,n

D0 sR[$lL

i' ì{o sË(utl,.E'Nïo 
"^rïl AngoLa / Cabo Verde / Maí:au / Moçambique /

cle Timor-Leste/ Sao To* e Príncipe / Ti'á"s-os-Montes /
Lísbcta / Eaora / Faro / BrasíIia / Sao Paulo / Belém

Brosil / Canadá / Algarue / Minho /
Porto / Rio de Janeiro

Guiné / Suíça / Alemanha / Madeirct /
Guarda / Fìgueira da Foz

dos Estados fÌnidos / Áçores

das Carctíbas / Filipinas
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@- Es de Lisboa?

- Sou.
- Sim, sou.
- Sou, sim.
- Não, sou de Luanda.
- Não, não sou de

Lisboa, sou da Guarda.
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"Mas acham que existe

realmente diversidade entre n6s.

administr ador es, p ar a r epr esent ar os

países de expressão portuguesa?"


