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Anexo 1 (Inquérito) 
 

Data: 14 de Outubro de 20151 

Total de alunos que responderam a este questionário: 12 

2Enunciado: O presente inquérito tem como finalidade analisar os objetivos dos alunos de 

português, enquanto língua estrangeira. Destina-se a uma investigação académica e é 

estritamente confidencial. Se os resultados forem publicados, eles serão anónimos. 

Obrigada pela colaboração! 

1. Género: 

 

 
 2. Língua nativa: 

 
 

 

 

 

 

 

                                                             
1 O questionário aqui descrito foi disponibilizado em Outubro de 2015, através da plataforma Reader. 
No entanto,  os 12 questionários preenchidos foram entregues pelos alunos no decorrer do ano letivo, 
o último dos quais em Abril de 2016. Os alunos estão habituados a utilizar a plataforma Reader, que é 
inclusa ao sítio da universidade (https://www.studium.uni-mainz.de/jogu-stine/), para terem acesso 
aos materais de estudo disponibilizados por professores. O presente questionário esteve, por isso, 
disponível a todos os alunos que frequentam o curso de estudos portugueses  e lusófonos, incluindo 
aos alunos que não frequentam aulas de língua, mas têm aulas relativas a literatura, história e cultura 
lusófonas (como é o caso dos alunos de nacionalidades brasileira e portuguesa que aparecem descritos 
nos resultados). 
2  Os questionários foram disponibilizados em duas versões: uma em português e outra em alemão. As 
respostas dos alunos que preferiram escrever em alemão foram traduzidas para português para serem 
apresentadas neste relatório. As respostas dos alunos que responderam em português foram transcritas 
ipsis verbis para este anexo, podendo conter erros ou gafes. 
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3. Idade: 

 
4. Nível de estudos: A frequenter a licenciatura (Bachelor). (12 respostas) 

 

5. Quantas horas disponibiliza para o estudo da língua portuguesa, por semana, fora do 

horário das aulas? 

 
6. Que línguas estrangeiras aprendeu anteriormente? 

 
Outras, quais? 

Respostas: 

 Alemão ( 2 alunos) 

 Russo (1 aluno) 

 “Eu aprendi italiano por duas anos na escola e o Wolof no Senegal mas não posso 

mais falar nessas línguas.” 
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7. Onde aprendeu estas línguas? 

 

Se respondeu ‘outro’, onde?  

Respostas:  

 “Em casa com os meus pais e avós.” 

 “Na França, no Senegal (no estrangeiro).” 

 “Agora na universidade.” 

 

8. Aponte os principais motivos que o levaram a querer aprender português. 

 Respostas: 

 “No ano passado fui no Brasil por três meses e fiz um curso de língua ali. Agora 

quero aprender mais.” 

 “Como a minha mãe é portuguesa tenho interesse de aprender a língua e a história 

sobre a cultura portuguesa.” 

 “O meu namorado é brasileiro e eu quero aprender uma nova língua.” 

 “É a minha língua nativa por isso á coloquei como segunda matéria na faculdade.” 

 “A minha disciplina principal na universidade é espanhol. Por isso queria aprender 

outra língua românica (disciplina secundária).” 

 “Eu quero falar uma língua românico bem. Não todo falam português.” 

 “O meu namorado ensina capoeira e eu treinei 7 anos sozinha. Nós temos muito 

contacto com o Brasil e frequentamos workshops de capoeira. Eu gostaria de falar 

bem a língua e tenho vontade de aprender coisas novassobre Portugal, Brasil e 

Angola.” 

 “Meu objetivo é tornar-me fluente na língua portuguesa.” 

 “Eu tenho família no Brasil e quero falar português e viajar por todo o país.” 

 “Porque o meu pai e de Portugal e eu tenho familia em Portugal também. Gosto da 

língua, da cultura, do país.” 
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 “Espero que sei falar português num nível do dia quotidiano e que consigo obter um 

bom trabalho também por causa do meu conhecimento da língua e cultura 

portuguesa.” 

 “Contato intensivo com a cultura e língua portuguêsa por causa do meu namorado, 

quem é brasileiro.” 

 

9. Já morou ou passou férias em algum país de expressão portuguesa? 

 

 Se sim, em que país? Indique o período de tempo da estadia. 

 Respostas: 

 Brasil (“1 mês”). 

 Brasil (“5 semanas”). 

 Brasil (“4 semanas + 3 semanas”). 

 Brasil (“3 meses”). 

 Brasil (“6 vezes no total: cada vez entre 1 a 3 meses”). 

 Brasil (“morei no Brasil até aos 21 anos”). 

 Brasil e Portugal (“1 semana em Portugal, 9 meses no Brasil”). 

 Portugal (“perto de Lisboa”) (“4 semanas máximas, última vez em 2008”). 

 Portugal (“5 meses”). 

 Portugal (“4 anos”). 

 

10. Está, neste momento, inscrito em outros cursos de línguas? 
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Se sim, que línguas está a aprender? 

 
11. Durante quantos semestres pretende frequentar o curso de português? 

 
12. Existem outras situações do seu quotidiano, nas quais fale ou escreva em português? 

 
Quais? 

Respostas: 

 “Com amigos brasileiros, família do meu namorado.” 

 “Às vezes quando falo ou escrevo com a família da minha mãe.” 

 “Falo/ escrevo com o meu pai/familia.” 

 “Comunicar com minha família no Brasil (whatsapp, email, skype)” 

 “Com minha família e meus amigos do Brasil.” 
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 “A aprender canções de capoeira, cantamos em brasileiro; visitas do Brasil e de 

Portugal; escrever mensagens no Facebook.” 

 “Com a família e amigos.” 

 “Na universidade.” 

 “As vezes aprendo com minha medrasta. Ela é brasileira.” 

 

13. O que é que, na sua opinião, define um bom curso de língua estrangeira? 

Responstas: 

 “Alunos com motivacao e professores dedicados." 

 "Um bom caso estrangeiro é para mim, quando se praticaa linguaportuguesa, fazer 

exercícios gramaticais, ler textos e interpretar-los." 

 “Aprender o vocabulário, a gramática, escrever e falar em portugues.” 

 “A forma como o professor ensina e se comunica com os alunos.” 

 “Um bom curso de Língua Estrangeira consiste de varias atividade: fazer exercícios 

escritos, falar, ler textos.” 

 “Eu penso que seja importante que entender a estrutura/sistema da lingua. Depois eu 

posso aprender independentemente.” 

 “Regularidade (pelo menos 2 a 3 vezes por semana, idealmente todos os dias)  tempo 

(com o qual se possa repetir até que se aprenda).” 

 “Tempo para a linguagem!, muitas vezes a pronúncia de prática, referência à cultura.” 

 “Aula regularmente, bom ambiente (porque as vezes os alunos são nervosos e tímidos 

para falar a língua estrangeira), muita comunicação, exercícios para aprender." 

 “Um professor que sabe falar a língua e quem conhece a cultura da língua.” 

 "Quando o/a estudante ganhe um sentimento da língua e tem a oportunidade de falar e 

se expressar (por exemplo nos cursos pequenos). 
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14. Se já aprendeu português anteriormente, quais são as vertentes que considera mais 

difíceis? 

Outra, qual? 

 Respostas: 

 “Dialetos”. 

15. Que atividades considera mais importantes trabalhar nas aulas? 

 
Outras, quais? 

Respostas: 

 “Todos são mais importantes.” 

 

16. Que atividades considera mais motivadoras para aprender português fora das aulas? 
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17. Quais são as suas expectativas em relação aos resultados da frequência do curso de 

português? 

Respostas: 

 “Eu queria falar mais claro depressa e com menos erros. Queria aprender gramática e 

alguma coisa sobre Portugal.” 

 “Eu quero aprender boas habilidades na escrita e linguagem.” 

 “Em primeiro melhorar os meus conhecimentos de Língua, saber mais da minha 

cultura.” 

 “Eu quero de saber escrever falar num nível básico.” 

 “Obter os pontos necessários para passar nos semestres e conhecer mais a cultura de 

Portugal.” 

 “Dominar as regras de gramática e poder expressar-se nas situações de todos os dias” 

 “Conhecer coisas novas sobre os países, culturas, língua etc.” 

 “Espero que sei falar português num nível do dia quotidiano e que consigo obter um 

bom trabalho também por causa do meu conhecimento da língua e cultura 

portuguesa.” 

 “Uma visão geral sobre a literatura portuguesa, brasileira e africa (ou lusophona), 

expressões e exemplos.” 

 “A fim do curso eu espero que eu posso entegar, falar, ler e escriver em português.” 

 “Meu objetivo é tornar-me fluente na língua portuguesa.” 

 

18. O que pretende fazer com os conhecimentos adquiridos no curso de português? Exponha 

os seus objetivos. 

 Respostas: 

 “Tornar-me docente da língua inglesa no Brasil e futuramente especializar-me em 

traduções.” 

 “Eu sou honesto. Eu quero aprender uma nova língua.” 

 “Quero trabalhar com contrastes culturais, espero um uso ativo do português.” 

 “Procurar um bom trabalho e falar português no dia quotidiano.” 

 “Agora não sei. Primeiro quero falar e escrever português para expressar bem e quero 

saber muito do ‘meu’ país.” 

 “Poder falar mais uma língua e poder conversar.” 
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 “Quero aproveitar os conhecimentos para a minha vida profissional.” 

 “Trabalhar no final da universidade” 

 “Eu quero falar em português com os portugueses e brasileiros quando eu estou no 

Portugal/Brasil.” 

 “Os meus objetivos são: falar mais português, ler livros portugueses, ouvir música 

portuguesa, ter mais contacto com a minha família que vive em Portugal.” 

 “Viajar para o Brasil, comunicar-se com a família e os amigos no Brasil.” 

 “Eu queria fazer um semestre no exterior uma vez. Eu vou no Brasil novamente.” 

 

19. O que gostaria de aprender? Indique algumas sugestões para temas e matérias. 

 Respostas: 

 “Muito interessante pra mim, é a história dos pais lusophone. Eu gosto mistérios 

também. Suas exercício gráfico com as formas passado foram legal e claro.” 

 “Com o exemplo lusophonia: considerar diferentes dialetos; como se desenvolveu a 

língua nos países de língua portuguesa?; quero aprender a cultura e a língua intensiva 

e compreender” 

 “Gostaria de aprender mais sobre a literatura portuguesa e temas actuais que são de 

interesse.” 

 “Cultura portuguesa e brasileira.” 

 “Mais sobre a cultura de outros países lusôfonicos sem ser o Brasil.” 

 “Aprender algumas expressões de linguagem coloquial e expressões idiomáticas.” 

 “Acima de tudo interessa-me o Brasil.” 

 “Mais sobre a língua portuguesa em África (mas já há muitos opções na universidade 

de aprender sobre este tema.” 

 “Literatura contemporânea.” 

 “Eu utiliso as coisas eu aprendi novo. Eu gosto de falar (mais dificil) e escriver.” 

 “Pontuação, termos técnicos.” 

  

20. Gostaria de participar em atividades extracurriculares para aprender língua portuguesa? 
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 Respostas: 

 “Claro, seria um bom ideia. Talvez cozinhamos juntos a comida português. ;)” 

 “Cozinheiro, conversação (com falantes nativos?).” 

 “Concertos.” 

 “Viajar.” 

 “(Se tivesse tempo...) Festas, música, ... coisas que se faz também no tempo libre em 

alemão para integrar a língua portuguesa no dia quotidiano.” 

 “Encontro com brasileiros/-as ou portuguêses/-as para conversações no tempo livre.” 

 “O Tutorium é bom.” 

 “Ler/analisar romances.” 
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SPRACHKURS I – GUTENBERG UNIVERSITÄT - MAINZ 

Nível A1 

Anexo 2 (Inquérito) 

Enuciado do questionário: “Por favor, responda a este questionário anónimo.”3 

Data: 30 de Maio de 20164 

Número de alunos que respondeu ao questionário: 11 

Parte I – Sobre as aulas dos dias 27 de Abril, 25 e 30 de Maio de 2016. 

1.Compreendeu bem o que a professora Cláudia explicou? 

 Se não, porquê?  

 (Não há respostas). 

2. . Sentiu-se à vontade nas aulas para fazer perguntas à professora Cláudia e a esclarecer 

dúvidas? 

 Se não, porquê? 

 Respostas:  

 “Em parte, por causa da pronúncia.” 

3. Todas as suas dúvidas foram esclarecidas?  

  

                                                             
3 Os questionários foram distribuídos em duas versões: uma em português e outra em alemão. As 
respostas dos alunos que preferiram escrever em alemão foram traduzidas para português para serem 
apresentadas neste relatório. As respostas dos alunos que decidiram responder em português foram 
transcritas ipsis verbis para este anexo, podendo conter erros ou falhas. 
4 Este questionário foi distribuído em papel no final da aula do dia 30 de Maio, a uma turma de nível 
A1e entregue pelos alunos na aula seguinte. 
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Se não, porquê?  

 Não há respostas. 

4. Acha que teve demasiados exercícios práticos? 

 

5. O que aprendeu nestas aulas tem utilidade prática para si? 

 

6. Acha que a professora estagiária pensou nas suas necessidades e nos seus interesses 

quando planeou as aulas e preparou os materiais? 

 Se não, porquê? 

 Respostas:  

 Um aluno declarou: “Quase, não todas!” 

7. Sente que aprendeu coisas novas? 

 

8. O que foi mais fácil? 

Respostas: 

 O exercício da canção. (4 alunos) 

 Os Superlativos.(2 alunos) 

 Os exercícios com espaços para preencher.(2 alunos) 
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 “Os Comparativos.”Ora entre aspas ora sem aspas. Uniformize. 

 “Preposições ‘a’ e ‘para’.” 

9. O que foi mais difícil? 

Respostas: 

 Discurso livre em português. (3 alunos) 

 Descrição livre de imagens. (2 alunos) 

 “‘Isto’, ‘isso’,‘aquilo’ e ‘aqui’, ‘aí’ e ‘ali’.” 

 “Superlativos.” 

 “Por vezes é difícil seguir, por motivo de falta de competências linguísticas.” 

 

10. Gostou das aulas? 

10.1. Do que é que gostou? 

Respostas: 

 Das apresentações em Powerpoint e das imagens. (5 alunos) 

 Das imagens e do recurso a novas tecnologias.(2 alunos) 

 "O ambiente das aulas é espetacular e muito divertido." 

 "Estrutura lógica da aula." 

 "As aulas são ricas e diversificadas na abordagem dos conteúdos." 

 "Se notava que as aulas eram bem preparadas e a professora pensou bem nos 

detalhes." 

 

10.2. Do que é que não gostou? 

Respostas: 

 “A mistura, na mesma turma, de alunos com diferentes níveis de proficiência é 

desmotivante.” 

 "Às vezes é muito rápido." 

 "Demasiado input: Eu gostaria de resolver mais exercícios na aula para pemitir que o 

conhecimento assentasse." 
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 "Às vezes a comunicação é difícil: é complicado perguntar ‘porquê?’.” 

11. Sugestões e comentários às aulas da professora estagiária Cláudia. 

Respostas: 

 “A professora é muito boa! Ela é simpática e prestativa!” 

 “A Cláudia faz um esforço real para responder a todas as perguntas, para melhorar a 

nossa pronunciação e para corrigir os nossos erros. Eu acho que foi tudo ótimo!”  

 

Parte II – Sobre as aulas da professora Cláudia no geral. 

1. Acha importante trabalhar com conteúdos de humor em português? 

Porquê?  

Respostas: 

 “Brincar torna a aprendizagem mais fácil e ajuda a compreender novos conteúdos” 

 Ajuda na comunicação do dia a dia. (2 students) 

 “Ajuda a aprender gramática sem que pareça tão chato e cansativo.” 

 “Facilita as respostas e ajuda o input.” 

 “Isso da mais a vontade de participar nas aulas e já se aprende algumas piadas.” 

2. Marque com uma cruz (X) os aspetos em que pensa que a professora Cláudia evoluiu 

positivamente durante as aulas deste semestre.
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Outras respostas: 

 “A Cláudia é muito paciente quando alguém não entende.” 

3.Do que é que gostou? 

Respostas:  

 “A Cláudia é amigável e tolerante.” 

 “Ela é muito paciente.”  

 “Ela é muito simpática. Pergunta muito. Tem sentido de humor.”  

 “Tudo me agradou na Cláudia.” 

 “A professora tem uma presença simpatica e aberta.” 

 

4. Do que é que não gostou? 

Respostas: 

 “Ela não entende tudo em alemão.”  

 “Não tenho nada a declarar.” 

 “A professora podia corrigir mais os erros dos alunos.” 

 

5. Sugestões e comentários. 

Respostas: 

 “Tudo foi bom! O livro foi caro!” 

 “Deixe os alunos falar mais. Ofereça mais ocasiões de discurso livre em português.” 

  “Deixa os alunos falar mais.” 

 “Querida Cláudia, continua a fazer como tens feito até agora. Eu diverti-me durante as 

tuas aulas e tu motivaste-me a melhorar.” 

 “Gostei das presentações porquê davam mais vida aos temas e a aula.” 

 

6. Acha que as interações que desenvolveu em sala de aula podem vir a ser úteis no futuro? 
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Porquê? 

Respostas: 

 “Os exercícios ajudam.” 

  “Ouvir a professor falar na sua lingua materna ajuda a aprender.” 

  “Nenhuma interação.  O mais difícil é a gramática.” 

 “Porque formam base de comunicação.” 

 

7. Pensa que as interações desenvolvidas ajudam em situações reais que podiam acontecer no 

dia a dia? 

Porquê? 

Respostas: 

 “Promove e torna mais fácil a abordagem de pessoas.” 

 “Ouvir a língua materna ajuda.”  

 “Os determinantes possessivos são essenciais para a comunicação.” 

 “Eram temas que cabem no dia a dia.” 

 

8. Acha que compreender e comentar os textos de humor em português ajuda a assimilar os 

conteúdos e compreender melhor tanto a língua como a cultura? 

 

Porquê? 

Respostas: 

 “Sem mediação, a teoria faz com que aprender seja demasiado chato e difícil.” 

 “A afetividade pela cultura estrangeira, motivação.” 
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 “Porque cada cultura tem seu proprio humor e assim é mais fácil de ter uma conexão 

com a outra cultura. 

 

Continue só se respondeu “sim” à questão número 8. 

 

9. Porque considera que ter trabalhado com exemplos de humor é positivo? 

( Pode assinalar mais do que uma opção.) 
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Anexo 3  (A pior comida do mundo) 
 
II. Há alguma comida que odeie? Há alguma gastronomia no mundo que, na sua opinião, é 
horrível? Qual é  prato mais detestável do planeta?  
Indique qual e justifique. 
 
Respostas:5 
 

Aluno A 
“Uma especialidade que eu não consigo entender para comer é marmite. Um terrível 

sequência de creme (creme cadeia) que é comido no pão. Quando você abre o copo, Sentir o 
cheiro da massa marrom tão horrível que você quase vomita.  

A maioria dos neozelandeses e australianos adoram. Marmite com queijo ou pura.  
Eu não comê-lo com lotes de queijo. Tem um gosto pior do que (ele) cheira.” 

 
Aluno B 

“Sou uma pessoa, que como quasi todas as comidas. Eu não odeio alguma comida, 
mas evito comer erva-doce e alcaçur. Quando eu fui na Indonesia, eu comi um condimento 
num prato, que sabor estava muito mau. Não conheçe o nome dele, mas não gosto.” 
 

Aluno C 
“Como são vegetariana, todos os pratos com carne são “horríveis” para mim. Então, 

gosto de toda a comida com muchos legumes de todo tipo: cove, spinafre, lentilhas e muito 
mais. 

O unico tipo de legume de que não gosto e o chucrute. Não gosto muito do sabor 
ácido. Além disso, lembra-me (recordar) ao passado quando comia-o em casa da minha tia, o 
comiamos com carne guisada. Então, para mim e un prato de pessoas velhas.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                             
5 As respostas dos alunos, aqui reresentadas, respeitam a sua versão original, sem correções, e por isso 
foram transcritas ipsis verbis, podendo conter falhas e erros. 
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Anexo 4 (Um final para Natal com ‘todos’, uma crónica de Ilse Losa) 

                     14. 12. 2015 

Sprachkurs II 

«Natal com “todos”», Ilse Losa 

Escreva um final possível para a seguinte crónica:   

 

Para que não haja mal-entendidos: há muito que sei apreciar o bacalhau cozido e faço 

dele o meu prato quinzenal. Mas naquele tempo de que quero falar, detestava-o. 

Viviam-se, no dizer de Brecht, «os tempos cinzentos sombrios». Fugia-se da pátria 

para outras paragens. Ficavam para trás a paisagem, os costumes, a comida da infância, para 

sempre o melhor do mundo. Tomava-se o avião, o barco, o comboio, ia-se a pé. Cá por mim, 

desembarquei aqui no Porto. Uma família tudo menos abastada alugou-me um quarto com 

pensão completa por um preço módico. Como, nessa altura, o bacalhau fazia parte dos 

alimentos mais acessíveis e era, por isso, cognominado de «fiel amigo», constituía ali o prato 

de cada dia, mas não sei dizer por que razão sempre e sempre em forma de cozido. 

 No primeiro dia, não estava habituada a esse sustento, cedi à insistência da dona de 

casa (« Coma, que é óptimo») e engoli um pedacinho. Senti uma tal repugnância que, de 

então em diante, só me servia dos chamados «todos», aliás bem escassos para os cinco 

comilões abancados à mesa. À tarde acalmava o resmungar do estômago entrando num café 

(nesse tempo considerado indecoroso para raparigas) para pedir um pingo e meio torrada, 

pois mais do que isso a minha bolsa não permitia. 

 Aconteceu eu travar conhecimento com um jovem. Como ficámos bons amigos ele, ao 

aproximar-se o Natal, convidou-me para festejar a consoada no seio da sua família. Fiquei 

contentíssima. Não previa apenas um convívio agradável, mas também uma boa refeição. 

Refeição festiva, em nada comparável ao meu quotidiano. 

Domingueiramente vestida, com um ramos de flores na mão, bem disposta e na 

perspectiva de um carnudo pato assado à moda da minha mãe, apresentei-me em casa do meu 

amigo. 

Losa, Ilse: «A flor do Tempo: crónicas.» Lisboa: Ed. Afrontamento, 1997, pág.15 
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Amostra de resolução deste exercício de expressão escrita por um aluno6: 

«possivel final da história Natal com todos 

Eu saí o endereco dele, e fui para sua casa. O tempo estava frio, mas eu trouxe um 

casacao e senti-me bem. A casa foi beleza e adornou com luzes e estrelas. Ela dou-me um 

sensacao do natal. Lembrei no natal antes na casa com minha família. Nós tinhamos boas 

refeicoes, abrimos presentes e contamos até meia-noite. No atual, raramente nós 

encontramos. No entanto, pensei muitas vezes a eles. Mas agora pensei sobre a família do 

meu amigo Ricardo. Ele disse, ele tem uma irma, se chama Felicitas. Os avos quisemos vir 

tambem. Estava emocionado. Só sobre seus pais, ele disse nada. Vou conhecer eles a noite. 

Eu estava feliz, que bom eles convidaram-me hoje. 

 Cheguei, eu tocei e Ricardo abriu a porta. Ele sorriu e deu-me um beijinho. Depois ele 

apresentei-me a sua familia. Todos estavam muito gentil e deram-me um sensacao do bem-

vindo. Eu fui a cozinha para ver o que nos comeremos a noite. Que sorte, nao haja um 

bacalhau ali. Vi um prato grande, cobrou com uma toalha. „Goste pato asado?“, a mae do 

Ricardo perguntou. O nome dela é Patricia. „Adoro“ eu respondei, e fico contento. Pensei, 

isso uma noite boa e voltei para Ricardo na sala de estar. Eu buscei minha bolsa e colocei 

meus presentes embaixo do arvore natal. O arvore natal estava pequeno mas lindo. Para isso, 

teve muitos presentes. 

 Ricardo peguei um jogo de cartas e nós comecamos jogar com seus primos jovens, 

Marco e Pasqual. Estava um iniciante e nao tive um possibilidade para ganhar. Depois nós 

jogamos memory, mas os primos ganharam esse jogar também. Ricardo e eu estavam demais 

mal. Nao tivemos vontade para perder e dissemos a deles, que Ricardo quer mostrar-me a 

casa interior. 

 Durante nós quisemos comecar, sua mae nos gritou para comer. A mesa parece muito 

festiva. A primeira vez, vejo Felicitas, os avos e o pai do Ricardo. Todas as pessoas sentaram-

se e Patricia trouxe a entrada, uma salada mista que tem um sabor muito delicioso. Depois 

nós comemos o pato assado com arroz e feijoes. Estava tao satisfeita. Os primos jovens foram 

nervoso e nós fomos a sala de estar para abrir os presentes. 

 Os jovens estiveram feliz com os presentes e jogaram o resto da noite. Nós pessoas 

mais idosos, bebimos vinho e falaram sobre o ano passado. Aproveitei o noite e nós nao 

percebemos que tarde é foi. Só ás duas horas a noite eu voltei a casa. Foi um otimo noite. Qui 

bom, celebre o natal juntos. 

                                                             
6 O texto redigido pelo aluno é aqui citado ipsis verbis, podendo conter erros e lapsos. 
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 Final original da crónica “Bacalhau com ‘todos’, por Ilse Losa: 

 

 

“Quando estávamos todos à volta da mesa, entrou uma rapariga de aventalzinho branco 

com uma travessa descomunal... a abarrotar de bacalhau cozido  com todos. «Coma, que é 

óptimo», ouvi alguém animar-me. 

 Felizmente os «todos» eram abundantes e as rabanadas excelentes.” 

 

Losa, Ilse: «A flor do Tempo: crónicas.» Lisboa: Ed. Afrontamento, 1997, pág.16. 
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Anexo 5 (“O Poder de um Boato”) 
14.01.2016 

O PODER DE UM BOATO 

 

Fonte: http://kdimagens.com/imagem/o-pod  

1.Observe atentamente a imagem. 
 

 1.1. Neste escritório, houve um grande mal-entendido. Um boato pode gerar uma 
enorme confusão! Relate o que aconteceu utilizando os conhecimentos que aprendeu sobre o 
discurso indireto. 
 
O chefe ordenou ao Zé que lhe desse o número de um pedido, mas o Rodolfo, que passava no 
corredor, ouviu mal e disse ao Pedro que__________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________ 
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1.2. Como é que se gera um boato?! Pense numa frase e em seguida diga-a em 
segredo ao ouvido do colega do lado, que, por sua vez, a deverá sussurrar a outro colega e 
assim sucessivamente até que a frase seja dita e ouvida por todos. O último a saber o segredo 
deverá revelá-lo em voz alta. Confirme se esta afirmação é a mesma que foi dita pela 
primeira vez! 
 
 
2. Há acontecimentos que alteram a nossa vida. Ser despedido é um acontecimento triste e 
que pode mudar completamente a vida de uma pessoa, mas há outros! Repare na seguinte 
lista e complete-a: 
 
      2.1. Ser despedido / Ser promovido / Mudar de emprego / Casar/ Ficar noivo(a) / 
Ganhar o Euromilhões / Mudar de cidade / Mudar de país / Ter um filho / Ficar grávida / 
Tirar a carta de condução /______________ / _________________ /__________________ 
 
      2.2. Escolha um dos acontecimentos e redija um diálogo entre a Marta e a Joana, que 
são as melhores amigas e confidenciam mutuamente todas as novidades que acontecem nas 
respetivas vidas. 
 
Joana:-Olá Marta! Que bom que vieste! Quero muito contar-te o que me aconteceu… 
Marta:_______________________________________________________ 
Joana: ______________________________________________________ 
Marta:_______________________________________________________ 
Joana: ______________________________________________________ 
Marta:_______________________________________________________ 
Joana: ______________________________________________________ 
Marta:_______________________________________________________ 
Joana: ______________________________________________________ 
Marta:_______________________________________________________ 
Joana: ______________________________________________________ 
Marta:_______________________________________________________ 
Joana: ______________________________________________________ 
Marta:_______________________________________________________ 
Joana: ______________________________________________________ 
Marta:_______________________________________________________ 
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TEMPO COMENTÁRIOS 

 

Desenvolvimento 

de aula 
Competências 

Recursos 
materiais 

Impressões gerais 
sobre  

as reações dos alunos 

Sugestões 

& 

aspetos a 
melhorar 

10:15 Saudação e Início da aula com 
continuação do tema da aula 

anterior : discurso direto e indireto. 
(Presença de seis alunos na sala 

de aula) 

Distribuição de Ficha de trabalho: 
“O Poder de um Boato” (anexo 3). 

Anúncio de presença de ironia da 
ficha de trabalho pela professora. 

Chamada de atenção para a 
imagem pela professora. 

Explicação sobre os exercícios da 
ficha de trabalho pela professora. 

Pedido para que os alunos 
observem e analisem a  imagem a 

ficha de trabalho. 

Apelo a uma leitura atenta ds 
diálogos pela professora. 

Leitura em voz alta do 
enunciadopelos alunos por 

indicação direta da professora. 

Interrupção de leitura para 
questionamento pela professora 
sobre o que é um mal-entendido. 

Aluno F responde certo. 

Pergunta pela professora à turma 
em geral sobre o que é um boato. 

Aluna N responde certo.  

Chegada de dois alunos à sala de 
aula. 

Professora esclarece: “Boato é 
uma situação que não é real, é 

uma informação mal interpretada.” 

Continuação da leitura do 
enunciado pelos alunos. 

Questionamento da imagem pela 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compreensão de 
enunciados 

humorísticos em 
português. 

 

 

 

 

 

Aquisição de léxico. 

 

 

 

Produção oral. 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 
trabalho: 
“O Poder 

de um 
Boato” 

(anexo 4) 

 

Quadro, 
giz, papel 

caneta 

 

Silêncio e atenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alguma timidez nas 
respostas. 

 

 

 

Constrangimento pelo atraso 

 

 

Algum receio de errar a 
resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Esta grelha de unidade letiva teve como objetivo a observação das reações dos alunos à exposição de 
enunciados de humor em português,  língua estrangeira e por isso foi adaptada a essa finalidade. 

 
 

Mestrado em Português Língua Segunda/ Língua Estrangeira 

Estágio Pedagógico- 2015-2016 
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7 

Grelha de Observação de Unidade Letiva relativa à atividade “O Poder de um Boato”, em 14 de Janeiro de 2016 

 

Nome do regente: Dr. ª Yvonne Hendrich  
Nome do professor observador: Cláudia Brito 
 

Data: 14/01/2015 
Duração/Hora:120min. ; 10h15-11h45 

Curso: Sprachkurs II 
Nível: B1 

Nº de alunos presente: 9 alunos 
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professora à turma em geral: 

“Como nasceu o boato?” 

Esclarecimento pela professora: ” 
A história começa com o chefe. 

Depois gera-se o boato.” 

Aluna H ri-se. 

Aluna N ri-se. 

Leitura em voz alta pela 
professora dos diálogos da 

imagem. 

Chamada de atenção para a 
semelhança fonética entre  “deste 

pedido” > ”despedido”. 

Questionamento pela professora 
aos alunos em geral: “O que 

significa despedido?” 

Recurso à tradução para alemão 
pela professora da palavra 

despedido “gefeuert”. 

Aluno D. Ri-se 

Reforço pela professora da 
proximidade fonética entre “o Zé e 

o Tadeu ” > “todos” > “também 
eu”. 

Chegada de aluno muito atrasado 
à aula. 

São atribuídos 10 minutos para 
execução do exercío 1.1 da ficha 

de trabalho. 

Os alunos execuam a tarefa em 
grupos de dois organizados 

consoante os lugares que ocupam 
na sala. 

Correção do exercício através de 
leitura indivuidual em voz alta 

Eslarecimento de dúvidas pela 
professora. 

Explicação do exercício nº 1.2  

Recurso à tradução para alemão 
do jogo proposto pelo exercício 

1.2  “Stille Post”/” Flüsterpost” 

(correio silencioso). 

Início do jogo: 1ª frase: “Hoje está 
calor, quero comer um gelado.” 

Resultado: “Os amigos ‘m’ ‘m’ ‘m’” 

Oportunidade para uma segunda 
tentativa: 

1ª frase: “Queres vir à minha festa 
de aniversário?” 

Resultado: “Vou-me encontrar 
com amigos hoje.” 

 

Leitura e Esclarecimento de 
vocbulário das questões nº 2 e nº 

2.1 da ficha de trabalho com 
recurso à tradução em alemão 

pela professora. 

Leitura em voz alta do enunciado 
2.3 por uma aluna por indicação 

direta da professora. 

Atribuição de 15 minutos para a 
execução do exercício  2.2 em 

grupos de 2 

Leitura dos diálogos produzidos 
pelos alunos pelos próprios em 

Interpretação de 
enunciado 

humorístico em 
português. 

 

 

 

Desenvolvimento de 
competências de  

leitura. 

 

 

Desenvolvimento de 
competências 

fonéticas. 

 

 

Aquisição de léxico. 

 

 

 

Desenvolvimento de 
competências 

fonéticas. 

 

 

 

Desenvolvimento de 
competências de 

escrita. 

 

 

Desenvolvimento de 
competências 

gramaticais:voz ativa 
/voz passiva. 

 

 

 

Prática de 
competências orais e 

de audição de 
enunciados. 

 

Interação oral. 

 

 

 

Aperfeiçoamento de 
competências de 

pronunciação. 

Leitura, interpretação 
e aquisição de 
vocabulário. 

Competências de 
produção escrita de 

diálogos e 
criatividade. 

Leitura, pronunciação 

 

 

 

 

Compreensão da imagem por 
uma aluna, a primeira a rir-se. 

 

O riso  ouve-se à medida que 
cada um interpreta a 

mensagem. 

 

Todos sorriem. 

 

Delmora e timidez nas 
respostas. 

 

 

O riso isolado do aluno D., o 
último a mostrar sinais de ter 
compreendido a mensagem 

provoca o riso dos outros 
alunos. 

 

Ligeiro constrangimento geral 
pelo atraso de um colega. 

 

Surgimento de dúvidas por 
parte dos alunos relativas à 
utilização do “ser” ou “estar” 

“despedido”. 

Dúvidas sobre a transição da 
voz ativa para a voz passiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Riso geral peranteo resultado 
impercetível da  frase. 

 

 

 

Riso geral perante a diferença 
entre a primeira frase e o 
resultado. Alunos fazem 

comentários pela presença da 
palavra amigos em ambos os 

resultados. 

Ambiente bem humorado 
contagiou a restante aula. 

Alunos participativos 

Alunos envolvidos nas 
atividades, bem dispostos e 

motivados a realizar as 
tarefas.Bom humor e bom 

clima na sala de aula. 

Redação de textos com muito 
sentido de humor pelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O exercício 1.1 de 
passagem da voz 
ativa para a voz 
passiva devia ser 
mais simples.” Crítica 
feita pela professora 
Dr.ª Yvonne Hendrich 
perante as 
dificuldades dos 
alunos na realização 
do mesmo. 

Concluimos que o 
exercício deveria ser 
reformulado num 
exerício de 
preenchimento de 
espaços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:36 
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pares. 

Troca de textos. 

Atribuição do trabalho de casa 

Saudação de final da aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e interpretação 

 

Competências de 
produção escrita e 

gramaticais: voz ativa 
para voz passiva. 

alunos.(amostra no anexo 4) 

Riso e comentários dos 
alunos após cada leitura. 

 

11:15 

 

 

Adaptado de Verdia (2011)  
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Amostra de execução, por um grupo de duas alunas, do exercício 2.2 da ficha de 

trabalho “O poder de um boato”.8 

   
 
 
  2.2. Escolha um dos acontecimentos e redija um diálogo entre a Marta e a Joana, que são 
melhores amigas e confidenciam mutuamente todas as novidades que acontecem nas 
respetivas vidas. 
 
Joana:-Olá Marta! Que bom que vieste! Quero muito contar-te o que me aconteceu… 
Marta:- Olá Joana! O que tu me queres contar? 
Joana:- Bom, ontem eu tive a minha exame de português. 
Marta:- Como foi? Bem ou mal? 
Joana:- Eu estudei muito, mas acho que não foi muito bem. 
Marta:- É uma lástima! 
Joana:- Mas, eu não me preocupo muito, porque tenho a possibilidade de fazer-lo outra vez. 
Marta:- Isso é bom! 
Joana:- Se eu não for aprovada, posso perder a bolsa. 
Marta:- Calma, não acho que por causa de uma exame tu vais perder a bolsa. 
Joana:- Não falemos mais disso. Vamos beber uma cerveja. 
Marta:- Ótimo! Vamos par o bar! 
Joana:- Está bem, eu conheço um bar cheio de homens bonitos. 
Marta:- Espetacular! Vamos para lá. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                             
8 A presente resolução do exercício de redação escrita está aqui citado ipsis verbis, podendo conter 
erros ou lapsos. 
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Anexo 6 (Filmes da Horta) 
21.1.2016 

I 
A marca brasileira Hortifruti tem uma publicidade original e com muito sentido de humor:  

as frutas e legumes são as estrelas dos mais famosos filmes.  
Tente descobrir que filmes são estes. 

 

 
Resposta: Moulin Rouge 

Resposta: Missão Impossível

Resposta: Kill Bill  
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Resposta: Tartarugas Ninja 

 

 
Resposta:  Tropa de Elite 

 
Resposta: Batman 

 
II 
 

Vamos ao cinema? 
Conjugue os verbos no Presente do Indicativo ou no Presente do Conjuntivo. 

1. João:-[Vamos] (ir) ao cinema hoje? 
2. Daniela:-Eu [quero](querer). Mas preciso de alguém que [tome] (tomar) conta do 

meu sobrinho. Conheces alguém que me [possa] (poder) ajudar? 
3. João:-Sim, a minha irmã [pode] (poder). Ela é “babysitter”. 
4. Daniela:-Então vamos ver aquele filme que [está] (estar) no “CineStar”? 
5. João:-É evidente que esse filme não [é] (ser) bom… Olha para a pontuação dele aqui 

no site “Os Melhores Filmes de Sempre”! 
6. Daniela:-Xii, pois é! Apenas 14 %...  Não é provável que [ganhe] (ganhar) um 

Oscar.É possível que o “Capitol”[tenha] (ter) melhores filmes… Deixa ver aqui no 
telemóvel... Este é às 19:30h. 
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7. João:-Vamos ver esse! Espero que o autocarro não [se atrase] (atrasar-se). [Está] 
(estar) imenso trânsito!Duvido que [consigamos] (conseguir) chegar a tempo… Já são 
19:10h! 

8. Daniela:-Eu acho que o filme[é] (ser ) bom, mas prefiro um que [tenha] (ter) mais 
ação.Há quem [goste] (gostar) do ator principal do filme, mas também [há] (haver) 
quem diga que ele não[representa] (representar) bem. 

9. João:- Acho que hoje não[há] (haver) mais filmes além desse.  
10. Daniela:-[Vamos] (ir) ao cinema amanhã! Talvez [haja] (haver) um filme melhor. 

 
III 

 

Fale com o colega sobre o seu filme favorito. Explique o tema ou a história do filme e 
justifique a sua escolha. 
 
Eu gosto… 
O meu filme favorito é… 
Para mim, o melhor filme de sempre é… 
Eu prefiro comédias / romances /filmes de ação/ filmes de terror…. 
 
Não gosto de… 
Também gosto. 
Detesto…. 
Adoro…. 
Concordo contigo.  / Discordo de ti. 
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Anexo 7 (Última Página) 

Última página 
 
 Nesse dia, pela manhã, sentia-me inquieta, assim como quem tem bichos-
carpinteiros. Andava pela casa como uma barata tonta: tentei ler, cozinhar, dar 
duas de letra com amigos no “Messenger”, fiz trinta por uma linha, mas nada 
me tranquilizava. 
 Resolvi dar corda aos sapatos e saí de casa.  Na rua, corri as capelinhas 
todas da cidade e ao virar da esquina vi uma loja de artigos em segunda mão 
chamada "Do Arco-da-velha”. 
 Ao passar os olhos pelo pó da estante, um livro captou a minha atenção: a 
primeira edição de um conto maravilhoso de João Tordo. Uma raridade! 
Descobrir este livro era mais difícil do que encontrar uma agulha num palheiro. 
Por isso, achei que esta preciosidade me iria custar os olhos da cara, mas afinal 
foi uma pechincha: apenas dois euros! Nem acreditava que tinha encontrado 
aquele tesouro assim de mão beijada. 
 Apressei-me a ir para casa e li o livro à mesma velocidade a que um diabo 
esfrega um olho. Era uma história sobre um amor platónico de fazer chorar as 
pedras da calçada.Quando já lia o final da história,qual não foi o meu espanto, 
quando notei que faltava uma página:a última! 
 Chegou-me a mostarda ao nariz e fiquei à beira de um ataque de nervos! 
Tinha comprado gato por lebre. 
 Voltei à loja, e disse ao vendedor que queria a última página, desse por 
onde desse, eu não ia engolir sapos! Mas, na loja, não havia outro livro igual e o 
funcionário logo me disse para tirar o cavalinho da chuva, porque não faziam 
devoluções. Ainda me deu um sermão ao argumentar que, numa loja de artigos 
em segunda mão, se um artigo valioso está à venda por escassos dois euros, é 
porque algum defeito lhe encontraram: 
 _ Menina, onde há fumo, há fogo! Um livro por dois euros? Isso é 
praticamente uma oferta e olhe que a cavalo dado não se olha o dente! 
 Eu estava pior do que estragada: furiosa! Uma folha rasgada logo na parte 
da história em que o Tom, depois de não passar cartão durante anos à Teresa, 
estava finalmente pelo beicinho e a morrer de amores por ela. Tive de dar a mão 
à palmatória mas fiquei com a pulga atrás da orelha: eu preciso de saber qual é o 
final desta história! 
 
 
 
 
 
 



137 

 

1.Encontre e assinale no texto provérbios, ditados populares ou expressões 
idiomáticas. 
 
2. Escolha quatro ditados populares, provérbios ou expressões idiomáticas do 
texto e, debata com um/uma colega o sentido de cada um deles. No final, 
expliquem o sentido à restante turma. 
 
3. Reflita sobre um final para a história do romance entre a Teresa e o Tom que 
simbolize uma das seguintes expressões: 

3.2  Amor com amor se paga. 
3.2  Quem anda à chuva molha-se. 
3.3  Ir desta para melhor. 
3.4  Mais vale um pássaro na mão do que dois a voar. 

 

 

Apresente o final aos restantes colegas. 
 
 

Soluções: 
 

Ter bichos-

carpinteiros. 

= Inquieto (a). O termo é próprio das crianças traquinas, travessas, que 
não param quietas e a expressão deriva da azáfama dos bichos da 
madeira . 
 

Andar como uma 

barata tonta. 

= andar distraído, sem objetivo, sem direção. 

Dar duas de letra. = conversar, (dar letras). 

Fazer trinta por 

uma linha. 

= fazer coisas várias, coisas disparatadas e a expressão aplica-se a quem 
faz muitas coisas, todas de seguida, sem parar, normalmente de cariz 
problemático ou negativo. «Por uma linha» significa «a fio», «a eito», «a 
seguir» (como se estivesse a seguir uma linha, sem dela se afastar).  
«Trinta» é um número associado aos trinta dinheiros que Judas terá 
recebido por ter entregado Jesus aos seus inimigos. 

Dar corda aos 

sapatos. 

= ir embora depressa. Outras expressões com corda:  
 

 
cordas 
substantivo feminino plural 
7. [Música]  Conjunto dos instrumentos de uma orquestra cujo som é pro
duzido por vibração de fios ou cordas,como o violino, o violoncelo, etc. 
 
com a corda ao pescoço 
• [Informal]  O mesmo que com a corda na garganta. 
com a corda na garganta 
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• [Informal]  Em apertos; com dificuldades (ex.: no último encontro, joga
ram com a corda na garganta). 
com a corda no pescoço 
• [Informal]  O mesmo que com a corda na garganta. 
corda bamba 
• Corda tensa, presa em dois pontos, na qual os equilibristas se deslocam 
e fazem exercícios. = MAROMA,MAROMBA 
• [Figurado]  Situação perigosa ou instável. 
dar corda aos sapatos 
• [Informal]  Ir embora depressa. 
estar com a corda toda 
• [Informal]  Estar muito falador ou muito entusiasmado. 
fazer cordas de areia 
• Tentar impossíveis. 
roer a corda 
• Não cumprir o prometido, faltar à promessa. 
tocar na corda sensível 
• Dizer a alguém coisa que o atinja no seu ponto fraco. 
 
"corda", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-
2013, http://www.priberam.pt/dlpo/corda 
 [consultado em 01-12-2015]. 
 

Correr as 

capelinhas todas. 

= ir a todos os lugares. 

Do arco-da-

velha. 
=espantoso, inacreditável, inverosímil . Trata-se de uma forma reduzida 

de arco da lei velha, em referência ao arco-íris, que, segundo o mito 

bíblico, Deus teria criado em sinal da eterna aliança entre Ele e os 

homens. 

 
Encontrar uma 

agulha num 

palheiro. 

= procurar alguma coisa muito difícil de encontrar, algo que está no 
limite das possibilidades. 

Custar os olhos 

da cara. 

=muito caro. Expressão com origem na Antiga Grécia, por existirem 

vários poetas cegos (Tâmires, Dáfnis, Teiresias, Estesícoro e até o 

próprio Homero). Mas não eram as Musas que os cegavam, mas os reis 

gregos. Esses reis tinham ciúme dos seus poetas e arrancavam-lhes os 

olhos.Também o povo bárbaro arrancava os olhos dos seus prisioneiros. 

Tito Mácio Plauto, dramaturgo romano, que viveu durante o período 

republicano, refere-se esta expressão numa das suas peças 

 
Pechincha. = Grande conveniência, Recompensa imerecida,  Lucro inesperado, 

 Compra vantajosa. Etimologia desconhecida. 
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De mão beijada. = gratuitamente, sem esforço. A expressão surgiu no século XV, na 
cerimónia beija durante a qual, em troca de doações, os fiéis podiam. 
beijar a mão ao Papa. A expressão foi documentada em 1555. O papa 
Paulo IV dividiu as oferendas a Deus em dois tipos: ao pé do altar ou de 
mão beijada. Desde então a expressão assou a simbolizar favorecimentos. 
Normalmente, ofertas de mão beijada são recebidas com desconfiança, o 
que lembra outra frase popular: quando a esmola é muita, o santo 
desconfia. 

Enquanto um 

diabo esfrega um 

olho. 

Fazer algo rapidamente ou quando algo acontece sem se dar por isso 
/Alternativa: mais rápido do que a própria sombra, mais rápido do que 
um fósforo, mais rápido do que a luz. 

Fazer chorar as 

pedras da 

calçada. 

= triste, melodramático. Consta que cantores exerciam a sua profissão na 
rua e tinham as pedras da calçada como ouvintes. 

Chegar a 

mostarda ao 

nariz. 

= zangar-se. Reagir com irritação, como o nariz reage a uma substância 
demasiado forte. 

À beira de um 

ataque de nervos. 

= pessoa que está extremamente nervosa. Lugar-comum que se 
vulgarizou a partir do título de um filme de Pedro Almodovar (Mulheres 
à beira de um ataque de nervos), mas passou rapidamente a servir, não só 
para definir o nervosismo das mulheres, mas também o dos homens em 
geral, dos políticos em particular, dos automobilistas e dos peões, dos 
polícias e dos ladrões, dos malucos e dos psiquiatras – enfim, passou a 
ser uma frase conveniente para descrever pessoas e situações 
complicadas.  
 

Comprar gato 

por lebre. 

= ser enganado (a). Conta a lenda que num restaurante português do 
século XIX, se comia gato em vez da lebre como se lia na ementa. O mito 
deu origem a uma lenga-lenga: “se és cabrito conserva-te frio, se és gato 
salta do  prato”. 

Desse por onde 

desse. 

/Dê por onde der. 

= de qualquer maneira, algo que avançará independentemente de 
eventuais contrariedades. 

Engolir sapos. = suportar sem dizer protestar. Origem do termo: Antigo Testamento, as 
10  pragas  que assolaram o Egito (a segunda praga foi de rãs e sapos que 
cobriram toda a terra). Aplicável a algo desagradável, conotação 
negativa. 

Tirar o cavalinho 

da chuva. 

=desistir de alguma coisa, abandonar pretensões. Consta, que antes do 
automóvel, quando alguém visitava outra pessoa guardar o cavalo (no 
estábulo, por exemplo) sem a autorização do dono da casa era uma falta 
de educação muito grave, e por isso normalmente as visitas deixavam o 
cavalo na parte da frente da casa ao ar livre. Em algumas ocasiões, 
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quando o anfitrião estava contente com a presença do seu visitante e 
queria que este ficasse durante mais algum tempo, ele dizia-lhe para "tirar 
o cavalo da chuva" e colocá-lo num lugar mais protegido. Ao dizer isso, o 
dono da casa estava a dizer ao seu convidado para desistir da ideia de ir 
embora rápido. Com o passar do tempo, a expressão ganhou um sentido 
mais amplo, e significa desistir de um propósito qualquer. O cavalo 
ganhou também o diminutivo, que é uma marca de ironia na expressão. 

Dar um sermão. = repreensão moral ou corretiva, advertência. Tem origem no sermão 
religioso voltado para o ensino. 

Onde há fumo, 

há fogo. 

= não há indícios sem fundamentos». 

A cavalo dado 

não se olha o 

dente.  

= quando recebemos um presente devemos mostrar gratidão, mesmo que 

este não seja do nosso agrado.  A expressão surgiu em consequência da 

idade dos cavalos ser avaliada pelo estado dos dentes do animal e, quanto 

mais novo, melhor para realizar as atividades. Partindo desta observação, 

ao se comprar um animal, deve-se observar o estado dos dentes mas, ao 

recebê-lo de presente, não terá importância se ele for mais velho.  

Quando recebemos um presente que não nos agrada, podemos usar o 

provérbio "A cavalo dado não se olha os dentes. 

 
Estar pior do que 

estragado/a. 

= furiosa (o). 

Não passar 

cartão. 

=ignorar /não dar importância a alguém. 

Estar/ Ficar pelo 

beicinho. 

= apaixonar-se. 

Morrer de 

amores. 

= apaixonar-se MUITO. 

Dar a mão à 

palmatória. 

=admitir um facto, desistir, dar razão a outro. Expressão equivalente: dar 
o braço a torcer 

Ficar com a 

pulga atrás da 

orelha. 

= desconfiado (a) 

Fonte: Vale, Andreia, Puxar a Brasa à Nossa Sardinha, Manuscrito, Lisboa, 2015 
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Anexo 8 – (O meu telemóvel escreve por mim) 
 

Textos automáticos produzidos sem dor num telemóvel perto de si: como brincar e 

escrever sem ter trabalho 

 

Depois de anos a lutar contra os editores de texto que adivinham (sempre mal) as 

palavras que vamos escrever, decidi ceder. 

A primeira parte da minha adolescência foi passada sob a influência gloriosamente 

alegre e nefasta do surrealismo. A escrita automática, tal como a escrita indecifrável e os 

cadáveres esquisitos, eram maneiras de começar a escrever sem grandes problemas. 

Depois de anos a lutar contra os editores de texto que adivinham (sempre mal) as 

palavras que vamos escrever, decidi ceder. Usando o QuickType do iOS 9 no iPhone (ou 

qualquer outro previsor de texto), descobri que é facílimo escrever prosa automática, 

simultaneamente pretensiosa e enganadora, sem um único pensamento original ou rasgo de 

imaginação. 

As regras do jogo são simples: escreve-se uma palavra qualquer capaz de começar uma 

frase e, a partir daí, tem de se escolher uma das propostas que surgem. A única intervenção 

permitida é pôr pontos finais e começar outra frase. Não podia ser mais preguiçosa, divertida, 

surpreendente e automática esta brincadeira. 

Eis alguns exemplos cuidadosamente escolhidos. Nenhum texto sofreu a mais pequena 

modificação. 

 

O nome da pessoa 

Fugiu de casa para alugar um filme sobre os outros. Eu não sei o que é a primeira vez 

na vida real de cada um.É uma questão que eu não vou deixar. 

Eu sei disso porque não tenho nada a ver com a pessoa que eu tenho que parar de ser. 

Não tenho mais orgulho do que a minha mãe. 

Não tenho mais orgulho e preconceito e discriminação em geral. 

Eu sei o nome da pessoa com quem nasceu primeiro o ovo. 

Um amor para o dia inteiro 

É um amor para o dia inteiro. 

É um amor para o que eu vou deixar. 

É um amor que eu não sei se é. 

É um amor de verdade. 



142 

 

É um amor para os outros. 

É um amor para o que é a primeira coisa. 

É uma coisa que não é um amor. 

Não é um amor que eu vou deixar de ter. 

É o mais rápido possível e que a vida de uma pessoa muito especial do júri popular em 

que eu vou ter de me arrumar umas horas depois do almoço comemorativo, que não tem a 

ver com outra mulher de verdade. 

 

O cérebro comido 

Comeu-te o dia inteiro e não é um dos melhores filmes de terror. 

É o que é um dos meus sonhos de amor que não é o mais rápido que a minha opinião 

sobre canibais. 

 

Declaração de direitos 

Não sei o que é um bom lugar para se ter uma ideia. É um dossier de um ano que eu 

não sei onde está. 

É uma questão de tempo para se sentir falta do teu lado. Não tenho nada contra a 

corrupção e abuso do poder. 

Eu sei que não se trata de um dos meus sonhos de consumo cantar o hino nacional da 

serra eléctrica no Twitter. 

É uma coisa muito séria e o pior é que o tempo de verdade é um dos maiores. 

É uma das minhas edições da revista da associação nacional dos bispos e pastores. 

E a gente não tem a sua vida. 

Não tenho nada a ver com o seu nome na lista dos melhores. 

É uma das minhas amigas, que o governo federal em São João da vida é assim mesmo. 

Não tenho mais de mil milhões de euros por dia e a sua opinião sobre o assunto é muito mais 

do que eu não ser suspensa por igualdade de direitos humanos. 

 

Coisas por saber 

É uma questão que se faz com a sua voz da América e eu sou a única coisa que não é 

um amor para recordar. 

Não sei o que é uma coisa muito importante. 

Eu não tenho nada a ver com o tempo. 
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É o que eu tenho. 

Eu não sei se o mundo é esse que ninguém sabe. 

É um bom lugar para se ter um dia. 

Eu não vou deixar o tempo que não tem nada de bom e o que é a primeira coisa que me 

ama. 

 

Como hei-de viver 

Viverei sem o teu pai e mãe. É uma questão de opinião pública para debater com os 

outros. Não tenho nada contra a parede da minha casa. É um amor que não se pode ver. Eu 

publiquei uma nova versão de estúdio da banda de reggae e toda a minha cara de um vídeo 

que mostra o quanto eu te amo. 

 

Claro que as palavras propostas não são inteiramente aleatórias: dependem do que cada 

um costuma escrever. É isso que torna os textos — tal como acontecia com os surrealistas — 

embaraçosamente pessoais. 

Quase como se tivessem sido escritos como deve ser.... 

 

20.11.2015,  Por Miguel Esteves Cardoso,in  Jornal Público 

(http://lifestyle.publico.pt/artigos/355472_textos-automaticos-produzidos-sem-dor-num-

telemovel-perto-de-si-como-brincar-e-escrever-sem-ter-trab) (consultado em Maio de 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 

 

Anexo 9 - (Um país a teu gosto) 

O País da Cucanha 
 

Apesar de se falar há séculos do País da Cucanha nunca se conseguiu saber quem foi 
que o descobriu. 

Possivelmente foi um desses glutões devoradores que apreciam, acima de tudo, 
abancar a uma mesa carregada de toda a espécie de petiscos e guloseimas para depois, com a 
barriga cheia, gozarem uma longa sesta; ou então um qualquer pobretão à procura de 
melhores dias. Mas seja como for, a verdade é esta: desde que houve notícia da existência do 
País da Cucanha não têm faltado pessoas desejosas de lá irem. «Ai! Tomara eu ter a sorte de 
viver no País da Cucanha!» suspiram com ar de quem não preza a vida que leva. 

Mas afinal, que tem de especial esse tão badalado país? – ouço perguntar. 
Pois aqui vai: 
Há dois rios no País da Cucanha. Num corre caldo verde com suculentas rodelas de 

chouriço, e noutro chocolate líquido quente. De qualquer um deles os peixes saltam para os 
cestos de quem os chama e depois, na cozinha, pincham alegremente para dentro da sertã, 
sempre preparada para os fritar. Franguinhos, grelhados e cortadinhos, voam pelo ar. Basta 
um leve aceno e vêm direitinhos parar ao cesto  do freguês. Os porcos passeiam-se pelas ruas, 
de lombo assado e com faca espetada nas costas para quem quer servir-se de imediato. Oh 
sim, no País da Cucanha esperam-vos grandes surpresas. Os pastéis de nata e os pãezinhos, 
barrados de manteiga e mel, encontram-se entre a hera que trepa pelas casas acima, e basta 
estender a mão pela janela para os apanhar. 

Todos os habitantes dormem horas a fio. Ninguém estuda, nem se informa. Por isso 
não há outro assunto para conversas do que sobre comidas, bebidas e João Pestana. 

É  assim que velhos e novos passam os dias no País da Cucanha, pois a lei da 
mandriice é igual para todos. «Uma bela vida!» talvez se conclua. Mas será mesmo uma bela 
vida? Alguém quer experimentar? Se sim, aconselho-lhe que tome bem conta como se vai lá 
ter: o País da Cucanha fica a um milhão de quilómetros por detrás do Ano Novo. Está 
cercado por uma muralha espessa, toda ela feita de bolo-rei. Tem de comer bolo rei, bolo rei e 
mais bolo rei até sair de dentro dessa extraordinária terra. 

Ao corajoso comilão, prestes a abalar para lá, desejo que não fique tão enjoado de 
bolo-rei que já não lhe vá apetecer gozar as lambarices à sua espera. E boa viagem! 
 

“O rei Rique e outras histórias” escrito por Ilse Losa, Porto, 1989 
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Respostas à Proposta de trabalho de produção escrita: 9 

Amostra 1: 

“Sem vio” 

O país chama-se ‘SemVio’ que significa sem violência. Este país não precisa um tmpo, 

ele deveria existir sempre. Já sei que o país não está a existir hoje em dia, mas talvez seja 

fundadaa qual quer altura. O país poderia localizado entre Potugal e spanha ou entre 

Alemanha e Polónia – mas no final o apis não precisa de espaçoe fronteiras – o país ficaria 

nas cabeças, nos corações e nas convicções. 

Os habitantes são pessoas como voçe e eu, altas e pequenas,  magras e gordas, jovens e 

velhas, masculinas e femininas, com todas cores da pele. 

O assunto principal é a abdicação da violência – física e psíquica – contra homens e 

animais. 

É fácil de alcançar: mais conversas, mais escutar, menos egoísmo, menos eu – mais 

nós, mais tempo e menos stress... e vinho gratuito todos os dias. Este país seria um simbólo 

para um caminho human de viver em conjunto. 

Respeite as fronteiras (indivíduais) pessoais e tente ter uma mentalidade positiva. 

 

 

Amostra 2: 

Texto: País imaginàrio  

Escrevemos o ano 2473. No planeta Terra existe um país de nome o „País do progresso 

técnico“. As caraterísticas deste país são os edifícios metálicos numerosos, as máquinas 

técnicas e a falta de natura. Já não há árvores e plantas; o ar é limpado e filtrado pelas 

máquinas específicas. As frutas e os legumes são produzidos de maneira artificial com a 

ajuda de química. A população divide-se entre homens e robôs, em relação 50/50. (Ou: divide 

a meias os homens e robôs?) Assim, pode dizer-se que a vida humana realizou uma 

„Técnicação“ enorme! Por exemplo: O homem foi substituído pelas máquinas: As empresas 

já só utilizam máquinas pela produção de diversos produtos. Ressalte-se também que os 

carros conduzem por si mesmo (carros automóveis). Além disso, zangões (pequenas objetos 

de voo telecomandados) voam no ar/ pelos ares e transportem (Ou: transportandos?) - entre 

outras coisas - as compras para a casa daquele pessoa que as encomendou/ tinha 

encomendado pouco tempo antes. Com efeito, já quase não é necessário a deixar a casa… 

                                                             
9 As respostas  transcritas para este anexo, estão aqui citadas ipsis verbis, sem correções, podendo 
conter erros ou falhas. 
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Muitas pessoas até possuem robôs que fazem os trabalhos domésticos. Em conseqüência, é 

claro que a vida ficou mais simples e confortável nas últimos 400 anos passados. Mas - por 

esta razão - ficou também muito mais enfadonho. Finalmente, as pessoas já só abandonam 

poucas vezes as suas casas e passam a maior parte do tempo em frente do computador. Isto é 

como e que nos imaginem a nossa futura…? 
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Anexo 10 – (‘Ser’ ou ‘estar’, eis a questão!) 

 

 

 

 

Utilização dos verbos ser e estar

27/4/2016

Nível A1

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Sprachkurs I

Cláudia Brito

Mestrado em Português Língua Estrangeira / Língua Segunda

Faculdade de Letras da Universidade do Porto

2015/2016
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CONJUGAÇÃO

SER ESTAR

eu

tu

você,ele, ela

nós

vocês, eles, elas

sou

és
é

somos

são

estou

estás

está

estamos

estão

SER

Quando é que se usa o verbo ser?    
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SER

Esta é a Telma.

SER

Liga o sujeito ao predicado.   

A Telma é uma mulher.

Sujeito Predicado
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SER

Identifica, qualifica.

Ela é uma atleta.

A Telma é forte.

SER

Atribui valor.

A Telma é uma boa atleta.
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SER

Indica pertença

O gato é da Telma.

SER

Hora, momento, dia, estação, ano, época.

São 10:00 horas. É Primavera. 

Hoje é quarta-feira. É o aniversário da Telma.
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ESTAR

Quando é que se usa o verbo estar?    

ESTAR

Localização num dado momento.

Hoje, a Telma está em Hamburgo.
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ESTAR

Presença, companhia.

A Telma está com amigos.

ESTAR

Sentimento, emoção. 

Ela está mal.
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ESTAR

Ter certo vestuário, ornamento ou acessório.

A Telma está de azul.

ESTAR

Achar-se em certa colocação, posição ou postura.

Ela está sentada.
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• IDENTIDADESER

• CIRCUNSTÂNCIA

ESTAR

Ex.: A Telma é mulher.
.

Ex.: A Telma está bem.

Telma
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1. SER ou ESTAR?

1.1. A Telma __________ portuguesa.

1.2. A Telma __________ de Lisboa.

1.3. Ela __________  atleta.

1.4. A Telma __________ loira.

1.5. Ela __________ do Benfica.

1.6. A Telma, o Ronaldo e o Mourinho ____________ amigos.

1.7. Hoje, a Telma ____________ feliz.

é

é

é

é

é

são

está

ATENÇÃO!

A Telma está feliz.  Circunstância, temporário,  momento.

A Telma é feliz.  Identidade, permanência, regularidade.

A Telma está doente. (estado) 

A Telma é doente. (identidade)

A Telma está bonita.               (estado)

A Telma é bonita.              (identidade)
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2. Descreva a imagem.

(2.1) A Telma ________ com o Son Goku.

(2.2) Ela __________ vestida de preto.

(2.3) O Son Goku não _______ uma pessoa. (2.4) Ele

______ um boneco.

(2.4) A Telma ______ num centro comercial.

(2.5) Esta fotografia__________ engraçada!

está

está

é

é

está

é
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PERGUNTA: _Tu és......?/ _Tu não és.......?

RESPOSTA: _Sim, eu sou.... . / _Não, eu não sou.... .

PERGUNTA: _Tu estás...?/ _Tu não estás...?

RESPOSTA: _Sim, eu estou... ./ _Não, eu não estou... .

3. Vamos conversar?

4. 4.1Descreva a imagem.
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4.2 Descreva a imagem.

4.3 Descreva a imagem.
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4.4 Descreva a imagem.

4.5 Descreva a imagem.
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4.6 Descreva a imagem.

Caranguejo não é peixe?

Caranguejo peixe é?

Caranguejo só é peixe,

Quando está cheia a maré.
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Obrigada e bom estudo!

Grupo no Facebook: Sentido de Humor em Português, Língua Estrangeira

Fontes

• Fontes: Objetivos Pedagógicos Ângela Carvalho Seminário de Projeto Mestrado em Português Língua Segunda / 
Língua Estrangeira Porto, 2 de novembro de 2015 A partir do material da sessão de seminário de 13 de novembro 
de 2014 (Ana Teixeira & Ângela Carvalho)

• The Role of Listening in Language Acquisition; the Challenges & Strategies in Teaching Listening D. Renukadevi
International Journal of Education and Information Studies. ISSN 2277-3169 Volume 4, Number 1 (2014), pp. 59-
63

• Quadro Europeu de Referência para as Línguas

• Sítios:

• http://iave.pt/

• http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_en.pdf

• https://scholar.google.com/

• "ser“ e “estar”, in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-
2013, http://www.priberam.pt/dlpo/ser [consultado em 23-04-2016].
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Anexo 11 – (Medidor de piadas)  

 

 

25/5/2016

Nível A1

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Sprachkurs I

Cláudia Brito

Mestrado em Português Língua Estrangeira / Língua Segunda

Faculdade de Letras da Universidade do Porto

2015/2016

5/25/2016 1
Sprachkurs I - Gutenberg Universität -

Mainz- Cláudia Brito

PREPOSIÇÕES DE MOVIMENTO

A | PARA | POR | DE | EM

“A” ou “PARA”?

5/25/2016 2
Sprachkurs I - Gutenberg Universität -

Mainz- Cláudia Brito
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a

Contrações:

ir / vir/ voltar...
CURTA PERMANÊNCIA

• Vamos ao teatro?

• É meio-dia. Vamos a casa almoçar.

• Vou à padaria comprar pão.

• Vou à Tailândia nas férias.

Singular Plural

Masculino a + o = ao a + os = aos

Feminino a + a = à a + as = às

5/25/2016 3
Sprachkurs I - Gutenberg Universität -

Mainz- Cláudia Brito

para

SEM CONTRAÇÕES NA ESCRITA
(mas na oralidade... )

ir / vir/ voltar...
LONGA PERMANÊNCIA

• Eles vão viver para o Canadá.

• Ela vai estudar para Inglaterra, mas volta para Portugal dois anos depois.

• São 19h. Está na hora de ir para casa.

• Este autocarro vai para Lisboa.

• O comboio para Frankfurt parte às 8h.

• Todos os dias vou para a escola.

destino/direção

É p´rá 
menina e 

p’ró menino!
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EXERCÍCIOS

A       1. Complete com “a” (contraído com o artigo) ou “para”.

1.1. Vou _________supermercado comprar leite e volto já.
1.2. Vou _______ casa jantar e depois podemos ir _________festa juntos.
1.3. As aulas terminaram, já posso ir _________ casa.
1.4. Já é tarde, mas antes de ir_______casa,  ainda vou _________ café.
1.5. Eles vão viver _________Porto.
1.6. Logo vamos _________ restaurante indiano?
1.7. Todos os anos vou _________ Brasil visitar uns amigos. 
1.8. O Daniel foi estudar _________ Portugal.
1.9. O João volta _________ Lisboa no próximo semestre.
1.10. O João mora na Austrália mas todos os anos vai  _________ Lisboa  
para ver a família.
1.11. O João  mora na Austrália, mas volta _________  Lisboa este ano.para

à
para

ao
para o

ao
ao

para
a

a

ao
a

para
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1.Quais são as cores de Lisboa?

Almada Negreiros

azulcastanho

amarelo

preto

cinzento

vermelho

branco

cor de rosa

verde

cor de laranja

roxo

B
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Inventar palavras – Neologismos: gato às pintas - “pintalgato”

Mia Couto, in “O gato e o Escuro”

B 2. Use as cores que já conhece para descrever os objetos
da sala e as peças de vestuário dos/das colegas.

5/25/2016 8
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A blusa azul é bonita.

O vestido verde é leve.

O fato cinzento é caro.

Os sapatos castanhos são novos.

ADJETIVOS

5/25/2016 9
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RETRATO DE UMA RAPARIGA

“Nem loura

nem morena

nem grande

nem pequena

nem gorda

nem magra

lá faz o que pode.”

Almada Negreiros

5/25/2016 10
Sprachkurs I - Gutenberg Universität -

Mainz- Cláudia Brito



168 

 

 

 

velho novo

C Encontre os opostos.
1.
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limpo sujo

C Encontre os opostos.
2.
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simpático antipático

C Encontre os opostos.
3.
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claro escuro

C Encontre os opostos.
4.
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frio quente

C Encontre os opostos.
5.
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caro barato

C Encontre os opostos.
6.
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pequeno grande

C Encontre os opostos.
6.
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bom mau

C Encontre os opostos.
7.
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triste contente

C Encontre os opostos.
8.
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magro gordo

C Encontre os opostos.
9.
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alto baixo

C Encontre os opostos.
10.
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fácil   difícil

C Encontre os opostos.
11.
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bonito feio

C Encontre os opostos.
12.
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Comparativo
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Comparativo

normal superioridade igualdade inferioridade

alto mais alto (do) que tão alto como menos alto (do) que

longe mais longe (do) que tão longe como menos longe (do) que

bom/bem melhor (do) que tão bom como
tão bem como

menos bom (do)que
menos bem (do) que

grande maior (do) que tão grande como menos grande (do) que

mau/mal pior (do) que tão mau como
tão mal como

menos mau (do) que
menos mal (do) que

Eu moro longe da universidade. O Isaak mora mais longe do que eu.
O Tiago é alto, mas é menos alto do que o Jaime.
A  Ana é tão simpática como a Helena.
Mainz é melhor do que Wiesbaden. :D
Júpiter é maior do que a Terra.

5/25/2016 25
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Vamos comparar!
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EXERCÍCIOS

2. Construa as frases com o comparativo de igualdade (=), superioridade(+) 
e inferioridade(-).

2.1. O Porto | ficar | longe | de Mainz | Bilbau. (+)

2.2. Bordéus | ficar | perto | de Mainz |Porto. (+)

2.3. Mainz |ser| uma cidade | bonita | Porto. (=)

2.4. Mainz| ser| grande | Bilbau. (+)

2.5. O comboio ICE | ser | rápido | regional. (+)

2.6. Estes livros | ser | bom | esses. (+)

2.7. Hoje | (eu) estar| mal | ontem. (-)

O Porto fica mais longe de Mainz do que Bilbau.

Bordéus fica mais perto de Mainz do que o Porto.

Mainz é maior do que Bilbau.

O comboio ICE é mais rápido do que o regional.

Estes livro são melhores do que esses.

Hoje estou menos mal do que ontem.

Mainz é uma cidade tão bonita como o Porto.

D
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Qual é a imagem mais engraçada?

1.

2.

Muito
Engraçado.

Engraçado.

Pouco 
engraçado.

1 é ______________do que 2.

E
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Qual é a imagem mais engraçada?

3.

4.

3 é ______________do que 4.

E

5/25/2016 29
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Qual é a imagem mais engraçada?

6.5.

5 é ______________do que 6.
5/25/2016 30
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Qual é a imagem mais engraçada?

8.7.

7 é ______________do que 8.
5/25/2016 31
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Qual é a imagem mais engraçada?

10.9.

9 é ______________do que 10.
5/25/2016 32
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Qual é a imagem mais engraçada?

12.

11.

11 é ______________do que 12.
5/25/2016 33

Sprachkurs I - Gutenberg Universität -
Mainz- Cláudia Brito

Qual é a imagem mais engraçada?

14.

13.

13 é ______________do que 14.
5/25/2016 34
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E o vencedor é....

O número ______ é o mais engraçado!
O nº ______ é muito engraçado!
O nº ______ é engraçadíssimo!

5/25/2016 35
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Superlativos
Superlativo Relativo

normal superioridade inferioridade

baixo o mais baixo o menos baixo

difícil o mais difícil o  menos difícil

bom o melhor o menos bom

grande o maior o menos grande

mau o pior o menos mau

O Everest é a montanha mais alta do mundo.
O exame de Português é o menos difícil. 

5/25/2016 36
Sprachkurs I - Gutenberg Universität -

Mainz- Cláudia Brito



181 

 

 

 

EXERCÍCIOS

1. Preencha os espeços com o superlativo de superioridade (+) ou 
inferioridade (-).

1.1 (+) O 1. FSV Mainz 05 é ______________ (bom) clube de futebol da 
Alemanha.

1.2. (-) Este exercício é _______________ (difícil).

1.3. (+) A Tokyo Sky tree é ______________ (grande) torre do mundo.

1.4. (-) O tempo hoje está _______________ (mau) do que ontem.

1.5. (+) O tempo hoje está ______________ (pior) do que ontem.

o melhor

o menos difícil

a maior

menos mau.

pior

F
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Superlativos
Superlativo Absoluto

normal sintético analítico

baixo baixíssimo muito baixo

cedo cedíssimo muito cedo

fácil facílimo muito fácil

difícil dificílimo muito difícil

bom/bem ótimo muito bom/bem

mau/mal péssimo muito mau/mal

grande enorme muito grande

Todos os dias acordo cedíssimo.
=

Todos os dias acordo muito cedo.
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EXERCÍCIOS

1. Transforme o comparativo em superlativo absoluto analítico e sintético.

1.1. O Porto fica mais longe de Mainz do que Bilbau.

1.2. Bordéus fica mais perto de Mainz do que o Porto.

1.3. Mainz é maior do que Bilbau.

1.4. O comboio ICE é mais rápido do que o regional.

1.5. Estes livros são melhores do que esses.

1.6. Hoje | (eu) estar| mal | ontem.

O Porto fica longíssimo de Mainz./ muito longe.

Bordéus fica pertíssimo de Mainz ./ muito perto.

Mainz é enorme. / muito grande.

O comboio ICE é rapidíssimo ./ muito rápido.

Estes livro são ótimos. / muito bons.

Hoje estou péssimo(a). / muito mal.

G
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Entrevista

1. Redija seis perguntas utilizando os seguintes graus dos adjetivos:

• Comparativo de Superioridade | ex.: “Café é melhor do que chá?”

• Comparativo de Inferioridade | ex.: Portugal é menos frio do que a Alemanha?”

• Comparativo de Igualdade | ex.:Esta sala é tão grande como aquela?”

• Superlativo Relativo de Superioridade | ex.: “Qual é a cor mais bonita?”

• Superlativo Relativo de Inferioridade | ex.: “Qual é a cor menos bonita?”

• Superlativo Absoluto | ex.: “Acordas muito cedo?/ cedíssimo?”

2. Coloque as questões ao colega.

´

Obrigada e bom estudo!

Visitem no Facebook: Humor em Português, Língua Estrangeira

H
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Transcrição parcial da unidade letiva do dia 25.06.2016- Medidor de piadas 

Minuto 43 após o início da aula. Duração total da unidade letiva:120 minutos 

(....) 

18:39 

 P:- Um poema. O que é um  poema? 

Alunos:- Gedichte. 

P: - Gedichte. Quem quer ler o poema? Quem quer ler o poema? 

(aluno voluntaria-se) 

P:- [nome de aluno] 

Aluno:-“Nem loura 

nem morena 

nem grande 

nem pequena 

nem gorda 

nem magra 

lá faz o que pode.” 

P:-“Nem loura 

nem morena 

nem grande 

nem pequena 

nem gorda 

nem magra 

lá faz o que pode.” 

O que significa?  Alguém entende o sentido? 

Aluno:- Also... Die erste ich weiss nicht.Aber,Nie größe nor kleine, nie dicke, nor 

dünne 

P:- E aqui morena? 

Aluno:_ Schwarz oder dunkel? 

P:- Brunette 

Aluno:- Ach so Brunette. 

Ela faz o que pode? 

P:- Sie tut was sie kann…Ela não tem muitas características… ela faz o que pode… 
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Não é bonita, nem feia... assim-assim... sowieso...Perceberam?Nós vamos falar de quê? 

Loira, morena. Grande, pequena (gestos). Como são estes adjetivos? Gorda, magra. São? ... 

opostos. Antónimos. Por exemplo, por exemplo... 

(Mudança de slide) 

(Aponta para imagem da esquerda do slide) 

Aluno: velho? 

(aponta para imagem da direita) 

Alunos:_ novo. 

(faz gesto confirmativo) 

P:-Velho e novo. Sim? Feminino: velha nova (aponta para as imagens 

resetivamente)Plural: velhos, novos, velhas, novas. Ok? 

(Alunos acenam afirmativamnte) 

 (Mudança de slide) 

(Aponta para imagem da esquerda) 

Aluna:-Sauber. 

Aluno:-Limpo. 

P:- Limpo! 

(Aponta para imagem da esquerda) 

Alunos:- Sujo. 

P:- Sujo. E alguém se lembra do nome desta divisão da casa? Esta sala na casa. A casa 

tem: sala, tem casa de banho ou banheiro e tem esta divisão? (aponta para imagem) 

Aluna:- Cozinha. 

P:- Cozinha. Muito bem! Uma cozinha limpa. Uma cozinha suja. A seguir. 

(Mudança de slide) 

(risos) 

(aponta para imagem da esquerda) 

P:- Ele é o quê? 

Aluno:- Feliz? 

P:_ Podia ser. Feliz. Podia ser feliz. (registo da palavra no quadro) Por acaso não é 

feliz, não é, quer dizer, não é essa a palavra que eu tenho ali. Podia ser feliz. Além de feliz ele 

é? Outra palavra... Feliz... 

Aluna:- Lustig.  

P:_-Hm? 
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Aluna:-Lustig? 

P: Podia ser feliz e o contrário infeliz (registo no quadro). Ou podia ser triste (registo no 

quadro). Feliz podia ser contente também (registo no quadro). So, fröh...traurig. Mas não é 

esse o exemplo. Não é esse... Ele é simpático. Por exemplo, a [nome de aluna] é muito 

simpática, a [nome de aluna] é muito simpática, vocês são muito simpáticos. Simpático... 

nett. 

Aluna:-Ach so... ja, sympathisch. 

P:-Simpático e antipático (aponta para as imagens) Uma palavra para antipático em 

alemão? 

Alunos:- Unsympathisch 

P:-Unsympathisch. Ok? 

(Apaga o quadro) 

P:- Muito bem. Simpático e antipático. 

(mudança de slide) 

E depois? Temos aqui, como se chama isto? (aponta para imagem da direita, aponta 

para o teto) Como se chama isto? Lá fora. (Aponta pela janela.) Qual é o nome?Ali. Ali fora, 

o que é?(aluna levanta o braço)Sim? 

Aluno:-O céu 

P:- O céu. Temos um céu? (Apona para imagem da direita) 

Aluno:- Chuvoso? 

P:-Podia ser chuvoso. Muito bem! Chuvoso. Vai chover. Muito bem! E o céu está? 

Aluno:- Nublado? 

P:- Nublado. Podia ser. Muito bom! Chuvoso, nublado. É um céu escuro. Está escuro. 

Dunkel? 

Aluno:- Dunkel, ja. 

P:-E o contrário é? 

Aluno:-Claro. 

P:- Claro. Claro e escuro. Ok? 

(mudança de slide) 

P:- E depois, qual será este? Qual será este? Num está... 

Aluno:- Frio e quente. 

P.:- Frio e quente. Muito bem! Frio e quente. 

(Mudança de slide) 
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P.: -E aqui? Vocês conhecem Rolex e Swatch? 

(risos) 

Sim? 

Aluno: -Carro. 

P: Caro 

Aluno:- Caro. Berato. 

P:- Barato. 

Aluno:- Barato. 

P:- Muito bem. O que significa caro e barato? 

Aluna: Teuer und billig. 

P:- Muito bem! 

(mudança de slide) 

E depois, dois cães. 

(risos) 

Um é? (gestos) (aponta para imagem da direita) 

Aluna: -Grande. 

P:- Grande e o outro é? 

Aluna:- Pequeno. 

P:- Pequeno. Ótimo.Isso mesmo. Muito fácil. 

(mudança de slide) 

P:- E aqui? Este exemplo? O Batman é? 

Aluna:-Ist gut! (risos) 

P:- Bom. E o Joker (aponta) é? 

Aluna:-Mau. 

P:- Mau. Muito bem. Bom e mau.(Mostra respostas) Bom e mau. Eu acho que gosto 

mais do joker. Mas ele é mau. 

(risos) 

E agora sim, agora sim, [nome de aluno] (aponta para imagem da direita). 

Aluno: Feliz. 

P:-Feliz. E ali? (aponta para imagem da esquerda). 

Aluno:- triste. 

P:-Triste. Muito bem. 

(mostra respostas) 



189 

 

Muito bem. Feliz e triste.  Mas o bebé também podia ser feliz. 

(mudança de slide) 

P: -E aqui (aponta) 

(risos) 

‘ too much’ não é?(aponta para imagem da direita)Então? (gestos) 

Aluna:-Gordo. 

(aponta para imagem da esquerda) gestos 

Aluna:-Magro. 

P:_ Muito bem! Gordo e magro.(mostra respostas)E depois?(mudança de slide)Temos o 

Kobe Bryant e uma pessoa muito pequenina. 

Aluno:-Grande e pequeno. 

P:-Grande e pequeno. E quando falamos na altura? (gesto) Altura. 

Aluno: Kurz 

P:-Em português temos uma palavra para a altura. Alto. (gestos)  e baixo (gestos) 

Sim? Pode ser grande, sim. Mas alto e baixo é só para Höhe. 

(mostra respostas) 

Aluno:-Ach ja. 

P:- Alto e baixo. Não é? 

(mudança de slide) 

P:-E aqui nestes exemplos: 

Alunos: -Fácil. Difícil 

P:-Difícil e fácil (aponta para imagens respetivamente) Muito bem.(mostra 

respostas)(Muda slide). E aqui? 

(risos) 

O urso (regista no quadro). Aponta para imagem.  

Bär. O urso é? 

Aluna:- Fofinho (muito baixo). 

P:-mh? 

Aluna:-Fofinho. 

P:-Fofo! Fofinho. (Regista no quadro). É Bonito. Não é? E ali aquilo é? (aponta para 

imagem da direita) 

(Risos) 

Aluno:-É lindo. 
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P:-É lindo?!  Acham? 

(risos) 

Feio, não é? Bonito e feio.(mostra respostas)Ok? 

(mudança de slide - clarlie brown) 

 P:- E agora temos outro, outro exercício, outro desenho, Quem quer ler? 

Quem é que quer ler? (apaga o quadro). Quem quer ler? 

(aluna voluntaria-se) 

P:- Sim, [nome de aluna] força! 

Aluna:- Alleine oder Dialog? 

P:-Aah Dialog! Com o [nome de aluno que está sentado ao lado].Du bist diese 

pseudo-Clarlie Brown. 

(risos) 

Aluna:-Você é mais forte que o Charlie Brown? 

Aluno:-Claro! 

(risos) 

Aluna: -Você é mais velho que o Charlie Brown? 

Aluno:-Com certeza! 

(risos) 

Aluna:-Você é mais inteli... inteligente que o Charlie Brown? 

Aluno:-Acredito que sim. 

Aluna:-Então porque eu não gosto mais dele do que de você? 

(risos) 

P:-Vocês entendem? Qual é o sentido? Qual é o significado? 

Aluno que leu:-Was ist forte? 

Aluno:-Stärker. 

P:-Sim! Mais forte é Stärker. Muito bem! E velho, mais velho? 

Aluno:- Älter. 

P:- Älter. Mais velho é o Komparativ. Ok 

Alunos:-ah! 

P:-Mais forte. Stärker. Mais velho. Älter. Mais inteligente? 

Aluno:-Schlauer. 

P:-Ok. E no fim “Porque é que eu não gosto mais de você do que dele?” Warum mag 

ich nicht dir besser als ihn? 
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Aluna:-Dich? 

P:-Então, tu és mais forte, tu és mais velho, tu és mais inteligente. Porque é que eu 

gosto mais dele? (gestos) 

(olha para aluno que parece confuso) 

[nome de aluno.] Dúvidas? Qual é a dúvida? 

Aluno:-Acredito que sim? 

P:-Ich glaube schon. Acredito, acreditar. Glauben. 

Aluno:- Es stimmt. 

P:-Com certeza ist sicher. Ja ich bin sicher.Claro. Klar! Sim? 

Aluno:-Sim. 

P:-Então, comparativo, em português. 

(mudança de slide) 

Como é que se forma o comparativo dos adjetivos em português. Alto (gestos) Aponta para 

projeção. Grau normal. Hm. O [nome de aluno] é alto. Mas o [nome de aluno] é mais alto do 

que o [nome de aluno]. Não sei bem se é... Ou o [nome de aluno] é tão alto como o [nome de 

aluno]? Mesma altura (gestos) 

Aluno: Ele é mais alto. 

P:-Ele é mais alto? Acreditas que ele é mais alto? 

Alunos:-Sim. 

P:-Sim? Então o [nome de aluno] é mais alto do que o [nome de aluno]. 

Alunos:-Sim. 

P:-Superioridade. Mais alto do que. O ‘do que’ (escreve no quadro) aquele ‘do’ pode 

não existir. É Facultativ. Mais alto que ou mais alto do que,. Normalmente, quando nós 

escrevemos (gestos), escrevemos ‘do que’. Quando nós falamos (gestos) ‘é mais alto que’. 

Ok?Longe. Longe, o que significa longe? Longe?....Weg? 

Aluno:- Weit weg. 

(aluna sai mais cedo) 

P:-Sim, podes. Obrigada. ‘Mais longe do que’, ou ‘tão longe como’, igualdade. Ou 

inferioridade: ‘menos longe do que’. (Escreve no quadro). ‘Mais’, adjetivo,‘do que’ (desenha 

um mais) Sim? Igualdade (desenha um igual) ‘tão’, adjetivo, ‘como’. ‘Menos’ (desenha um 

menos) adjetivo ‘do que’. O [nome de aluno] é menos alto do que [nome de aluno]. Correto? 

Aluno:-Sim. Correto.  

P:-Mas se calhar é tão alto como o [nome de aluno]. Mais ou menos? 
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Aluno:-Não. 

P:-Não? Então o [nome de aluno ] é menos alto do que o [nome de aluno]. 

Alunos:-Sim. 

P:-Sim? Sim? Mas tão alto como a [nome de aluna]? 

Aluno:-Sim. 

P:-Tão alto como a [nome de aluna]. É igual? Sim? Entendes o que é ‘tão’... ‘como’? 

Aluno:-Eu sou mais alto do que [nome de aluna] 

P:-És mais alto do que a [nome de aluna]. És mais alto do que a [nome de aluna]? 

Aluno:-Sim. 

P:-Então a [nome de aluna] é menos alta do que tu. 

Aluna:-Não não. 

(risos) 

P:-Discussão! Ok, vamos ver os exemplos. 

(risos) 

Acho que compreenderam. Vamos ver os exemplos.Por exemplo, bom. O bolo é melhor do 

que café... Não. Chá é melhor do que café. Chá e café? Chá? Tee?  E café, Kaffee. Chá é 

melhor do que café. Bom. Sim? Ou, tão bom como café. Ou menos bom do que café. Grande. 

Groß. Já vimos! Irregulares. Atenção! Atenção! Bom, não dizer mais bom do que, ok? Não 

dizer mais bom do que. (registo no quadro) não. Melhor. Ok? É erro. Tanto no Brasil como 

em Portugal. Também grande. Não dizer mais grande. Diz-se maior (registo no quadro). E ele 

é melhor. Ela é melhor. Igual. O bolo é melhor do que o pudim. Pudim? 

Aluno:-Pudding. 

P:-O bolo é melhor do que o pudim. Ou: A tarte é melhor do que o bolo. Kein 

Weiblich oder Männlich. Ok? Es gibt Plural: Melhores. (registo no quadro). Maiores. Plural. 

Ok? Sim? São irregulares. Bom, grande e também mau. Mau. Mau, não dizemos mais mau. 

Mau, nós dizemos pior. Registo no quadro. Pior. Pior. Não se diz mais mau Ok? Pior. Pior. 

(Aponta para projeção) Vamos ver os exemplos. Zum Beispiel. Quem quer ler? Alguém quer 

ler? Eu moro... Aqui. 

(Aluno voluntaria-se) 

P:-Sim? 

Aluna:-“Eu moro longe da Universidade, o Isaak mora mais longue do que eu.” 

P:-Longe. 

Aluna:-Longe. 
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P:-Muito bem! Eu moro longe da universidade. Sim? Ich wohne weg von der Uni? 

Aluno:-Ich wohne weit weg von der Uni. 

P:-Muito bem! E o Isaak mora mais longe do que eu. 

Aluno:- So, Isaak wohn noch weiter weg. 

P:- Ja. Weiter. Weiter weg. 

Aluno:-Weiter weg als ich. 

P:- O Tiago é alto, mas... 

(Aluno levanta o braço) 

P:-Sim? [nome de aluno] 

Aluno:-mas é menos alto do que o Haime. 

P:-Do que o Jaime. 

Aluno:-Do que o Jaime. 

P:-Do que o Jaime. O Tiago é alto, mas é menos alto do que o Jaime. Ele é alto mas o 

Jaime é mais alto. (gestos) Portanto, ele é menos alto do que o Jaime.“A Ana é tão simpática 

como a Helena”. Igualdade não é? 

(Aluno levanta o braço) 

Sim? 

Aluno:-A Ana.. kann ich noch mal lesen? 

P:-Sim, sim. 

Aluno:-A Ana é tão simpática como a Helena. 

P:-Muito bem! E a seguir? Quem quer ler a seguir? Quem quer ler a seguir? Alguém 

quer ler a seguir?A [nome de aluna] está-se a rir. 

Aluna:-Mainz é melhor do que Wiesbaden. 

(risos) 

P:-Es stimmt, oder? É verdade? Sim? 

(risos) 

(alunos acenam que sim) 

P:-Há alguém de Wiesbaden aqui?Há alguém de Wiesbaden aqui? Foi das primeiras 

coisas que eu vi quando cheguei a Mainz, foi um tapete. Uma porta (aponta para a porta) Um 

tapete (aponta para o chão). Ein Teppich. (Aponta para o chão em sinal de leitura) “Mainz ist 

besser als Wiesbaden.”. 

(risos) 

Ok. Júpiter... a seguir... quem quer ler esta? (aponta para projeção). Sim, por favor. 



194 

 

Aluno:-Júpiter é maior do que a Terra. 

P:- Muito bem. Júpiter? Was ist Júpiter? 

Aluno:-Jupiter, Planet. 

P:-Muito bem. E a Terra? (gestos) 

Alunos:-Erde. 

P:-Muito bem! Júpiter é maior do que Terra. Está claro? Dúvidas? 

(mudança de slide) 

E agora vamos comparar. 

(risos) 

(Mudança de slide.) 

P:-Vamos fazer os exercícios então, número dois. (pega na folha de exercícios). 

Número 2. “Construa as frases com o comparativo de igualdade... Construa as frases com o 

comparativo de igualdade, superioridade ou inferioridade. (apaga o quadro) Quem começa? 

Quem quer começar? É preciso conjugar o verbo. (Aponta para a projeção). Sim? 

(aluna voluntaria-se) 

P:-Sim, por favor. 

Aluna: O Porto fica mais longe de Mainz do que Bilbao. 

P:-Perfeito! Muito bem! O Porto fica mais longe de Mainz do que Bilbao.(revela 

resposta na projeção) Muito bem, a seguir? Quem quer fazer a seguir? Vamos fazer de 

seguida, por exemplo. (Aproxima-se de aluna sentada ao lado) Achas, achas que consegues? 

A seguir, número 2? 

Aluna:-Sim. 

P:-Sim? 

Aluna:-Bordéus fica mais? 

P:-Mais... 

Aluna:- ... mais perto de Mainz. 

P:- Mais perto de Mainz... 

Aluna:- Perto? 

P:-do que... 

Aluna:-o Porto. 

P:-Muito bem. O comparativo tem sempre dois termos. Dois elementos (faz gesto) 

(revela resposta)O comparativo tem sempre dois elementos.(Regista no quadro) “Bordéus 

fica mais perto de Mainz do que o Porto.” Bordéus e Porto em relação a Mainz. Ok? Vocês 
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conhecem isto aqui? É aqui em Mainz. Perto do rio. Am Rhein. 

(risos) 

E a seguir? A terceira, podes fazer a terceira por favor? (aproxima-se de aluna) 

Aluna:-Mainz ser uma cidade ahm... mm.... ahm.... mais... ne. Tão hm... Bonita como, 

como o Porto. 

P:-Muito bem! Mas verbo ser... é 

Aluna:-Ah Mainz é uma cidade... 

P:-Muito bem. Mainz é uma cidade tão bonita como o Porto. Sim? 

(revela resposta)Mainz é uma cidade tão bonita como o Porto. Muito bem. E aqui a seguir por 

favor (aproxima-se de aluna). 

Aluna:-Mainz é mais grande do que Bilbao. 

P:-Mais grande... mais grande não... aponta para o quadro. 

Aluna:-Ah! é maior. 

P:-Maior, muito bem. 

Aluna:-Maior que Bilbao. 

P:-Maior do que Bilbao. Muito bem.(revela resposta)Maiz é maior do que 

Bilbao.(conecta cabo ao computador) Muito bem! E a seguir? [nome de aluno] por favor? O 

comboio? 

Aluno:- Comboio ICE é mais? 

P:-Sim. 

Aluno:-rápido de, rádipo de  regional. 

(revela resposta) 

P:- Sim, muito bem. Comboio? 

Aluno:- Ahm 

P:-Zug. Comboio é Zug. Muito bem, o comboio ICE é mais rápido do que o regional. 

Regional é claro, não? RB 

Aluno:-RB oder Regional. 

P:-Muito bem! Aseguir, [nome de aluna] por favor? 

Aluna:-Estes livros são melhores do que esses. 

P:-Ótimo! Muito bem. (revela resposta) Portanto, bom, melhor. Ok? E a seguir [nome 

de aluno] 

Aluno:-Hoje estou pior, pior? Do que ontem. 

P:-(regista no quadro) mau ou mal, o comparativo de superioridade é pior. Sehr gut. 
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Aber,  nós temos aqui um menos. (desenha um menos). (regista no quadro) Mal, pior, tão mal 

como, menos mal do que. Superioridade, Igualdade, Inferioridade. Não confundir com valor. 

Portanto, eu hoje estou? 

Aluno:-Mais? 

P:-Menos... 

Aluno:-menos... menos mal do que ontem? 

P:-Sehr gut! Muito bem. (revela resposta) É isso mesmo. E agora tenho aqui umas 

surpresas. Portanto, hoje estou menos mal do que ontem. Não sei se querem escrever? 

Entretanto, eu vou apagar aqui, que está muita confusão. (Apaga o quadro). Dúvidas? 

Perguntas? Não? É fácil.  Comparativo é fácil. Têm é de aprender as formas irregulares. Ok? 

(mudança de slide) 

(risos) 

Nós vamos escolher qual é mais engraçada. Número 1 ou número 2. Engraçado? (registo da 

palavra no quadro) é outro adjetivo. Engraçado. O que significa engraçado? 

Lustig! Ahahah. Engraçado.Porque é que é engraçado? A primeira imagem. Número 1. 

“Filho sai do computador”.” Ah mãe” O que significa? O que é que quer dizer? O que é que 

vocês acham que isto significa? Quem quer dizer o sentido? 

(aluna voluntaria-se)  

Sim, [nome de aluna] 

Aluna:-Sair do computador. Also Kann man sagen: Geht weg vom Computer. 

P:-Sim 

Aluna:-Aber auf der wörtlichen Übersetzung ist es geht raus vom Computer. 

P:-Muito bem. 

Aluna:-Geht weg... geht rausbedeutet geht weg vom computer. 

P:-Sim, Porque ‘sair do computador’ em português (anota no quadro) significa ‘der 

Computer lassen’. 

Aluno:-verlassen! 

P:-Nós dizemos sair. E sair é sair (simula que sai pela porta). 

(risos) 

P:-Ja. Tchau! Então é um Wortspiel, um jogo de palavras. Sim? Todos entenderam? 

(Alunos acenam que sim) 

Dia das mães? Dia das mães. A mãe. As mães. 

Aluna:-Muttertag? 
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P:-Sim! Já beijou a sua placa-mãe hoje? Beijar? Um beijo. (gestos) 

Aluna: Küssen. 

P:-Sim. Eu acho que em alemão em é diferente... mas em inglês é motherboard. 

(risos) 

Aluno:-Hauptplatine. 

P:-Hauptplatine. Ja? 

(risos) 

Em português dizemos placa-mãe ou motherboard. Qual é mais engraçada? A imagem 1 ou a 

dois. 

Aluna:-Não é muito engraçado, muito engraçado. Mais ou menos... 

P:-Igual? 

Aluno:- Não. 

P:-Qual é a mais engraçada [nome de aluno]? 

Aluno:-A número 1. 

P:-Então, a número 1 é?  ... comparativo. 

Aluno:-Número 1 é mais engraçado do que número 2.` 

P:-Muito bem! Concordam? Acham que sim? Sim? 

(alunos acenam que sim) 

(mudança de slide) 

A seguir. 

(risos) 

Quem quer ler? 

(risos) 

Quem quer ler? (aluna voluntaria-se) ok. Sim? Lê, por favor. 

Aluna:-Melhor que star wars é estar de ferras. 

P:- Férias.  

Aluna:-Férias. 

P:-Muito bem! Melhor do que estar wars é estar de férias. (reforça ‘estar’) 

(risos) 

Portanto Star wars soa parecido com o nosso verbo ‘estar’, não é? (Registo no quadro) 

Star e estar. De férias, Urlaub. Melhor do que estar wars é estar de férias. 

Aluno:-Das stimmt! 

P:-E a seguir? Dormingo? 
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(risos) 

Aluna:-Sie schlaft. 

P:_ Schlafen. Domingo é que dia da semana? Qual dia da semana? 

Aluna:-Sonntag. 

P:-Sonntag. Domingo mais dormindo do verbo dormir dá dormingo. Uma palavra 

nova um Neologismus. Dormingo. Qual é a mais engraçada? Qual a mais engraçada? 3 ou 

Quatro? Star wars? 

Aluna:-Três é menos engraçada do que quatro.  

P:-A três é menos engraçada do que a quatro. Esta é mais gira (aponta para imagem 

4). Ok, esta é melhor. 

(mudança de slide) 

E esta? 

Quem é que quer ler? 

(risos) 

Quem quer ler? 

[nome de aluna] Queres ler esta?  

Aluna:-Esta? 

(risos) 

P:-Sim. 

Aluna:-Você não tem mas o Frankens tem. Hoje o dia está lindo. 

P:-Muito bem! É uma piada. Ein Wortspiel com nomes, mit Namen. So Frankenstein. 

Ele não tem mas o Frankens-tem. Assim forçado. 

(risos) 

Tem. Hoje o dia está lindo. Staline. Hã? Estálind. Ok? 

(risos) 

Qual é a mais engraçada?Qual vocês acham mais engraçada?  

(aluna levanta o bbraço) 

[Nome de aluna] 

Aluna:-Número 5 é mais engraçada do que número 6. 

Prof:-A número 5 é mais engraçada do que a número 6. Muito bem! 

(mudança de slide) 

E a seguir, esta. Quem quer ler? Queres ler? (aponta para aluno) 

Aluno:-Não é de trigo... 
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Prof.:-Ah primeiro aqui, desculpa. 

Aluno:-Ach so.. O pão é de hoje? Não, é de trigo. 

Prof:-Obrigada. O pão é de hoje? Não, é de trigo. O que é que significa? 

(aluno levanta o braço) 

[Nome de aluno] 

Aluno:-So, ich habe gehört dass es Weizen ist. Also, ist es Früh von Heute? Ne, es ist 

weizenbrot. 

(risos) 

P:-Muito bem. E esta. (aponta para imagem da direita). [nome de aluna] Queres ler 

esta? 

Aluna:-Que foi? Nada! Nada! 

P:-O que é que significa aqui nada e nada? 

(risos) 

Nada (registo no quadro) tem dois sentidos em português. Nada quer dizer nichts e ? 

Alunos: Schwim. 

P:.-E schwim, nadar. Nada, nada! O quê?! 

(risos) 

(mudança de slide) 

E aqui esta? 

Estamos no deserto do Saara, na maior casa de banho do mundo. Deserto, o que é um 

deserto? Estamos na... São gatos, gatos? O que são gatos? Kätze. No Saara.. A maior casa de 

banho do mundo. 

(risos) 

E a seguir quem quer ler? Explica em voz alta [nome de aluna], por favor. Explicar alto. 

Aluna:-Sie sind in Sahara und die Katze sagt: Diese ist dasgrößte Kloh der Welt. 

(risos) 

P:-Ok? 

E a seguir? Queres ler a seguir, [nome de aluno], or favor? 

Aluno: Duas pessoas misteriosas vivem em minha casa: Alguém e ninguém. Alguém 

faz e ninguém vê. 

P:-Alguém faz e ninguém vê. Alguém, ninguém. Duas pessoas misteriosas. Misterioso 

é outro adjetivo. (registo no quadro) Misterioso significa rätselhaft. Duas pessoas misteriosas 

vivem em minha casa. Alguém? 
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Aluna:-Jemand. 

Professora:-Jemand. E ninguém? 

Aluna:-Niemand. 

P:-Niemand. 

 Jemand faz , macht e ninguém vê. Sieht.Por exemplo quando a casa está desarrumada. A 

casa está suja. A casa está suja. Alguém faz, mas ninguém vê. Ninguém resolve o problema. 

Qual é a mais engraçada. O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? 9 ou 10? 

Sim? 

(Aluna levanta o braço) 

Aluna:-O número 9 é mais engraçada do que o 10. 

P:-A imagem número 9 é mais engraçada do que a número 10. Muito bem! Eu 

também acho! 

(mudança de slide) 

E para terminar, a última. Qual é a imagem mais engraçada? Também se diz? Acho que não... 

(aponta para imagem de cima). Converter o ficheiro.  

(risos) 

Ficheiro? Datei? 

(risos) 

Converter? Diz alto [nome de aluno] 

Aluno: Was? Ne, ich habe nie gesagt. 

P:-Não? Então converter é bekheren? 

Aluno:- Ja 

Aluna:-Konvertieren. 

P:-Oder umwandeln. 

Aluno:- Ja, aber konvertieren ich glaube es ist wie eine Inquisition. 

P:-Religion. Em português converter é para um ficheiro ou para religião. Uma palavra 

com os dois sentidos. E a última: Pronto terminei de formatar o seu pc. Quer que eu instale o 

windows xp? Instala o Vista, baby! 

(risos) 

Ok, Muito bem. Acho que está. Terminou o tempo. 

Na próxima aula(...) 
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Anexo 12 – ( O Condicional ) 

 

 

CONDICIONAL PRESENTE 

8/6/2016

Nível A2

Johannes Gutenberg - Universität Mainz

Sprachkurs II 

Cláudia Brito

Mestrado em Português Língua Estrangeira / Língua Segunda

Faculdade de Letras da Universidade do Porto

2015/2016

1
Sprachkurs II - Gutenberg Universität,  

Mainz - Cláudia Brito

A. Observe as imagens e comente.

2
Sprachkurs II - Gutenberg Universität,  

Mainz - Cláudia Brito
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Condicional Presente

“Eu, por ti, faria tudo!”

• Projeção para uma hipótese.

• Situação que  não é real .

• Sugestões , ideias.

• Linguagem cortês, ( + formal ).

Afinal, em que situações podemos usar o Condicional Presente?

3
Sprachkurs II - Gutenberg Universität,  

Mainz - Cláudia Brito

Condicional Presente

O condicional presente usa-se para:

• Desejos de difícil realização: 

«Gostaria de ir à China.»

«Gostaria de ser uma estrela de rock.»

4
Sprachkurs II - Gutenberg Universität,  

Mainz - Cláudia Brito
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Condicional Presente

O condicional presente usa-se para:

• Expressar cortesia: 

«Poderia dizer-me as horas, por favor?»

«Poderia recomendar-me um vinho, por favor?»

5
Sprachkurs II - Gutenberg Universität,  

Mainz - Cláudia Brito

Condicional Presente

O condicional presente usa-se para:

• Fazer convites (de forma mais formal e cortês): 

«Gostarias de vir à minha festa de aniversário?»

«Gostarias de vir comigo à piscina, à tarde?»
(em perda para o Imperfeito do Indicativo : «Gostavas de vir comigo à piscina, à tarde?»)

6
Sprachkurs II - Gutenberg Universität,  

Mainz - Cláudia Brito
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Condicional Presente

O condicional presente usa-se para:

• Dar sugestões: 

• «Poderíamos ir, no sábado, ao cinema, não achas?»

Está a nevar. Poderíamos, talvez, fazer esqui.

7
Sprachkurs II - Gutenberg Universität,  

Mainz - Cláudia Brito

Condicional Presente

O condicional presente usa-se para:

• Expressar dúvida, incerteza no passado:

« O que faria ele ali? Quem seria aquele homem?»

«Naquele tempo, as pessoas questionavam se ele seria um bom rei.»

8
Sprachkurs II - Gutenberg Universität,  

Mainz - Cláudia Brito
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Condicional Presente

O condicional presente usa-se também para:

• Substituir o futuro no discurso indireto:

« Voltará aqui amanhã, D. Ana? A secretária perguntou à D. Ana se 
voltaria ali no dia seguinte.»

9
Sprachkurs II - Gutenberg Universität,  

Mainz - Cláudia Brito

Vamos voltar à 
praia amanhã? «Ele perguntou-lhes se voltariam à praia no dia senguinte.»

Condicional Presente

O condicional presente usa-se também para:
• Falar de uma ação posterior à época que se fala:
«Depois de contar tudo à polícia, ela ficaria mais tranquila.»

«A Universidade de Évora, fundada em 1559, ganharia, mais tarde, prestígio e 
projeção em toda a Europa.»

10
Sprachkurs II - Gutenberg Universität,  

Mainz - Cláudia Brito

1559 Séculos XVI a XXI

Fundação da 
Universidade

Presente

Referência 
do discurso
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Como se forma o Condicional?

• Infinitivo + terminações do condicinal

-ia 

-ias

-ia

-íamos

-iam

Sprachkurs II - Gutenberg Universität,  
Mainz - Cláudia Brito

11

Formação do Condicional

Verbos Regulares
CANTAR

Eu

Tu

Ele, ela, você

Nós

Eles, elas, vocês

cantar

cantar

cantar

cantar

cantar

ia

ias

ia

íamos

iam

12
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Como se forma o Condicional?

Verbo Gostar

Eu

Tu

Ele, ela, você

Nós

Eles, elas, vocês

gostaria

gostarias

gostaria

gostaríamos

gostariam

13
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Formação do Condicional

Verbos Regulares
ESCREVER IR

Eu

Tu

Ele, ela, você

Nós

Eles, elas, vocês

escreveria

escreverias

escreveria

escreveríamos

escreveriam

iria

irias

iria

iríamos

iriam

14
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Formação do Condicional

Verbos Irregulares

Eu

Tu

Ele, ela, você

Nós

Eles, elas, vocês

FAZER DIZER TRAZER

faria diria traria

farias dirias trarias

faria diria traria

faríamos diríamos traríamos

fariam diriam trariam

15
Sprachkurs II - Gutenberg Universität,  

Mainz - Cláudia Brito

Exercícios

B . Conjugue os verbos indicados entre () no condicional e preencha os espaços :

1. ____________ (gostar) tanto de ficar na cama, mas tenho de ir trabalhar.

2. Boa tarde! Não se________________ (importar) de responder a este 
ínquérito?

3. É com muita alegria, que ______________ (gostar) de vos convidar para o 
nosso casamento.

4. Está frio... Em vez de irmos à praia ___________ (poder) ir ao centro 
comercial. O que achas?

5. Estás com muita tosse. _____________ (dever) deixar de fumar!
6. Quando fui à festa eu só pensava se ele me  ____________ (convidar) para 

dançar.
7. Achas que ele chega cedo? Ele disse que _____________ (chegar).
8. Ilse Losa chegou a Portugal  em 1934, onde _______________ (casar) mais 

tarde com o arquiteto Arménio Losa.
9. Diz no jornal que Prince já _____________(estar) morto horas antes de ser 

encontrado.
10. Achas que o que ele disse era verdade? _____________ (ser) ou não 

__________ (ser)?
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Gostaria

importaria

gostaríamos

poderíamos

Deverias

convidaria

chegaria

casaria

estaria

Seria
seria
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Exercícios

C. Substitua os verbos sublinhados, que estão no Pretérito Imperfeito 
do Indicativo pelo Condicional Perfeito.

1. Eu gostava muito de conhecer a Heidi Klum. 

2. Gostava de pagar a conta, por favor.

3. O autocarro é muito lento. Podias vir de carro comigo.

4. A Câmara Municipal gostava de convidar todos os munícipes a 
participar nas festas da cidade.

5. Não te importavas de passear o cão, hoje à tarde?

6. Era ou não era verdade?

7. Todos desconfiavam se ela estava ou não a mentir.

8. Quero ir ver o concerto dos Deolinda. Vinhas comigo?

17
Sprachkurs II - Gutenberg Universität,  

Mainz - Cláudia Brito

Gostaria

Gostaria

Poderias

Gostaria

Importarias

Seria | seria

Estaria

Virias

D. Use o condicional para responder às seguintes questões:

Imagine que....
... é possível viajar no tempo, para quando e onde iria?
... se torna invisível por um dia, o que faria?
... é um animal, que animal seria?
... pode escolher um super poder, qual escolheria?
... é 10 anos  mais velho, o que gostaria de ter realizado?
... consegue ver o futuro, como usaria esse poder?
... consegue ver o passado, o que gostaria de ver?
... pode falar com um dos seus ídolos, quem seria?
... é muito rico, como gastaria o dinheiro?
... só pode comer um alimento para o resto da vida, o que seria?

E. Formule uma pergunta. Use o condicional.

18
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F. Sugira: leia o texto e em seguida em conjunto com um colega 
construa um diálogo semelhante. 

R. – Estou sim?

S. – Estou! Olá, como estás?

R. – Bem, obrigado. E tu?

S. – Estou bem também, obrigado. Olha, estou a ligar-te 

para saber se sempre queres ir ao cinema hoje.

R. – Desculpa, mas hoje não posso. Tenho uma reunião que pode acabar tarde. 
Para mim seria muito melhor no fim de semana.

S. – Está bem, não há problema. Fica para o próximo fim de semana, então. Mas, 
estive a ver o tempo, para saber se estaria sol ou chuva, e parece que estará
muito calor! Não gostarias de ir dar um passeio em vez de ir ao cinema?

R. – Uhm... Não sei..

S. – Vá lá! Deverias fazer mais exercício! Passas a semana muito parado...

R. – Já sabes que não gosto muito de caminhadas. São uma seca! Gostaria muito 
mais de ir nadar.

S. – Essa ideia é muito boa! Vamos!

R. – Combinado então. Até breve!

S. – Até breve! Um abraço!

19
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G. Comente a imagem.
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Poderia recomendar-nos algo por favor?
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Fim

Visitem a página do “Facebook”: Humor em Português, Língua Estrangeira
Link: https://www.facebook.com/Humor-em-Portugu%C3%AAs-L%C3%ADngua-Estrangeira-107379099665300/

Obrigada e bom estudo!
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Fontes

• Slide 2, imagem: http://clasesdesol.blogspot.de/2013_05_01_archive.html

(adaptada) (vista em 18.5.2016)

• Slide nº 20 imagem: https://informyourselfblog.wordpress.com/ (adaptada) (vista em
20.5.2016)

• Restantes imagens: “die mainzelmännchen”  http://www.zdf-
werbefernsehen.de/angebot/mainzelmaennchen/die-mainzelmaennchen.html (adaptadas) 
(visto em 16.5.016)

• http://www.linguateca.pt/Diana/download/portugisisk.html(((Visto em 20.5.2016)

• Tavares, Ana, “Português XXI”, Livro do Aluno, Nível A2, Lidel, Lisboa, 2012
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