
SOZINHOS EM CASA 

NÍVEL A2 

ATIVIDADE PARA OS ALUNOS DO 2º CICLO ( 5º e 6ºanos) 

Caríssimos Encarregados de Educação! 

A seguinte atividade requer uma certa supervisão e apoio da vossa 

parte! 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

  Escreve  um texto com o mínimo de 250 palavras, em que contes como 

tem sido o teu dia-a-dia fechado em casa com a tua família!   Podes 

ilustrar ou juntar desenhos ou fotos ao teu texto. 

 

 Tens que te referir ao seguintes pontos : 

1. Com quem estás a viver ou a passar estes dias? 

2. Como costuma ser a rua onde fica a tua casa?  

 E desde que a escola fechou como está a rua?  

O que vês da tua janela ou varanda? 

3. Como é o interior da tua casa ou residência? 

 Vivenda ou apartamento?  

Quantos compartimentos tem? 

4. Qual é o espaço da tua casa que tu preferes? Porquê? 

5. E agora que estás fechado em casa, continuas a comer tudo o 

que queres? 

6. Fazes exercício fisico ou desporto dentro de casa? Como? 

7. Como é que os teus professores da escola alemã te ensinam? 

8. O que tens feito no resto do tempo em que não fazes os 

trabalhos de casa da escola? 



9. Como te sentes? E a tua família? 

10.Quais são as coisas ou situações de que não gostas por 

estares fechado em casa? 

11.Quando voltares a escola e a puder sair, quais são as três 

primeiras coisas que queres fazer? 

12.Estás em contacto com os teus amigos / as tuas amigas?  

O que é vocês têm falado ou conversado? 

13.O que achas que vai acontecer quando tudo voltar ao 

normal? 

 

 

Materiais que podes  utilizar: 

- folhas 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!! 

 

 

Bom Trabalho! 

O docente: Paulo Fernandes 


