
Cá dentro, lá fora 

Nível A1 

Caríssimos Encarregados de Educação! 

A seguinte atividade requer uma certa supervisão e apoio da 

vossa parte! 

 

Desenha e escreve o teu dia-a-dia, como vives DENTRO DE 

CASA  e que vês e ouves FORA DE CASA! 

Materiais: 

-12 ou mais  folhas brancas  em formato A4; 

- 1 lápis ou marcador; 

- lápis de cor ou outros marcadores para colorir e pintar! 

Alternativa: se não quiseres pintar, podes usar recortes ou fotos!! 

 

Para os alunos do 1º ano: 

Fazer um desenho para cada um dos 11 tópicos e legendar o 

desenho com 6 ou mais palavras  ou uma frase para cada um 

dos desenhos! 

Para os alunos do 2º ano: 

Fazer um desenho para cada um dos 11 tópicos e legendar o 

desenho com 8 ou mais palavras  e / ou  duas frases para cada 

um dos desenhos! 

Para os alunos do 3 º ano: 

Fazer um desenho para cada um dos 11 tópicos e legendar o 

desenho com 10  ou mais palavras  e/ ou 3 frases para cada um 

dos desenhos! 

Para os alunos do 4 º ano: 

Fazer um desenho para cada um dos 11 tópicos e legendar o 

desenho com 12  ou mais palavras  e / ou  4 frases para cada um 

dos desenhos 

 



TÓPICOS 

1.O MEU PROFESSOR / A MINHA 

PROFESSORA 

2.A MINHA ESCOLA 

3.A  MINHA CIDADE 

4.A MINHA RUA 

- Como se chama? O nome? 

- Como é ?  Por fora e por dentro? 

( caraterização física e psicológica) 

 

5. A MINHA FAMÍLIA 

- quem são os  familiares que estão comigo em casa? 

- como são eles? Por fora e por dentro? ( caraterização física e 

psicológica) 

6.A MINHA ROUPA 

- quais são as minhas peças de roupa preferidas ou favoritas? 

7.O meu pequeno-almoço 

- o que é que eu normalmente como e bebo? 

8.JOGOS E BRINCADEIRAS  

- quais são os meu brinquedos preferidos ou favoritos? 

ou 

- quais são os jogos e as brincadeiras preferidos ou favoritos do dia a 

dia dentro e fora de casa? 

9.AS MINHAS REFEIÇÕES ( ALMOÇO E JANTAR) 

- o que é que eu costumo comer e beber ao almoço ou ao jantar? 

 ( PARA QUEM QUISER:  nas duas refeições?) 

10.DEPOIS DA REFEIÇÃO... 

- o que faço geralmente sozinho ou com a família depois de cada 

refeição? 

11.NA HORA DE DORMIR 

- o que eu faço antes de deitar?  E como é o meu quarto? 

 

 



 

1.O MEU PROFESSOR DE PORTUGUÊS 

 

2.A MINHA ESCOLA 

 

 

 

 



 

3. A MINHA CIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.A MINHA RUA 

 

 

 

 

5.A MINHA FAMÍLIA 

 

 

 



 

6.A MINHA ROUPA 

 

 

 

7.O meu pequeno-almoço 

 

 

 

 



 

8.JOGOS E BRINCADEIRAS  
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10.DEPOIS DA REFEIÇÃO... 

 

 

 



 

11.NA HORA DE DORMIR 

 

 
 

Imagens/ Ilustrações extraídas do livro “ This Is How We Do it: One 

Day in the Lives of Seven Kids for around the World”, de Matt 

Lamothe. 

 

 

Bom trabalho! 

O Docente: Paulo Fernandes 


