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Unidade 1 '

a

Olá! Eu sou a Timi!

* Expressar formas de

cumprimento.

* Apresentar-se.

* Perguntar
informações sobre
os outros.

* Usar numeração até

10.

* ldentificar as

relações de
parentesco.

* Expressar posse
(meu/minha; teui
tua).

* ldentificar
vocabulário
relacionado com as

divisões e objectos
da casa.

* Uso da negativa/
afirmativa ("Não,
não está." e "Sim,
está.")

* ldentificar
vocabulário
relacionado com a

alimentação.

* Falar sobre gostos e

hábitos alimentares.

* Uso das expressões

"gostar de" e "não
gostar de".

* Verbos regulares
da 2u conjugação,
singu lar.

* Pronomes
interrogativos (onde,

quantos/ como/
quem).

* ldentificar
vocabulário
relacionado com a

escola.

* Expressar Posse.

* ldentificar as cores
básicas.

* Diferenciar singular/
plural e masculino/
feminino.

* Verbos regulares
da 1 " coniugação,
singu lar.

* Verbo "ter", singular.

* Determinantes
artigos definidos.

ldentificar os dias da

semana.

* Verbo singular.

*Uso da expressão
"estar a".

* ldentificar
vocabulário
relacionado com
vestuário.

* ldentificar mais
cores.

* Estações do ano.

* Adjectivos,
concordância em

género e número.

* Determinantes
artigos indefinidos.

* Uso do futuro
próximo ("ir +
infinitivo").

* Locuções
prepositÌvas.

* ldentificar as

diferentes Partes do
corpo numano.

* Adjectivos.

* Descrever Pessoas.

* ldentificar
vocabulárìo
relacionado com
lojas e locais.

* Direcções
(esquerda/direita).

* Meios de transPorte.

* Uso do verbo "ir" +
as preposições "de"
e "a".

* Locuções
prepositivas.

* ldentificar e

descrever animais:
características do
corpo e formas de

locomoção.


