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Os meus pais dizem que

quando eu tiver o certificado do primeiro nível de iniciação, vou saber falar, ler e escrever em português.

O que é que eu vou conseguir dizer?

O que é que eu vou conseguir ler?

O que é que eu vou conseguir escrever?

Era tão bom saber falar, ler e escrever como falo, leio e escrevo em …
espanhol
francês
inglês
alemão

Os meus pais vão ajudar‐me, em casa!
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Desejar coisas boas
No Natal, no Ano
Novo…
Nas férias
Quando me apetecer…

Felicitar
os meus pais, irmãos,
amigos, professores
quando fazem anos
quando conseguem
coisas boas

Cumprimentar
Saudar e despedir‐me dos
Irmãos, primos, amigos,
colegas …
Pais, avós, tios,
professores, amigos
adultos da família

Agradecer
Responder a quem me
agradece

Pedir desculpa
Responder a
quem me pede
desculpa

Para falar com os outros,
tenho de saber
as regras
da
boa educação

Convidar
os meus amigos para
a festa dos meus anos
passar o dia em minha
casa

Pedir
com gentileza

Apresentar
os meus novos amigos

Pedir licença para
entrar / sair
Pedir licença para
passar
Responder a quem
me pede licença
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Pedir a palavra
Pedir para repetir
Pedir para falar mais alto

Para falar e aprender na
aula de português,
preciso de saber
Interromper com
gentileza um colega
z<

Mostrar que percebi bem
ou que não percebi
o que o professor ou o colega
disse
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Quem sou!?
Apresentar‐me: dizer
o meu nome
a minha idade
onde nasci
onde vivo

O que quero ser!
Astronauta?
Bombeiro?
Médico?

Quem são as pessoas
com quem vivo
os meus professores
os meus amigos

Como sou:
o que gosto de fazer
para me divertir
na escola
em casa
com os amigos
nas férias

Para
falar de mim,
tenho de saber dizer

Como sou?
Alto?
Moreno?
Tenho os olhos azuis?

Como sou?
Pontual?
Vaidoso?
Guloso?
…?

Como sou:
O que gosto de fazer
nas aulas
O que gosto de fazer
em casa para ajudar
a família
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Fazer perguntas
Sobre o quê?
Como se chama, onde
vive
E , por exemplo…
O que gosta de fazer

Pedir para repetir
a pergunta
quando não ouvi
ou não percebi

Para fazer novos amigos
e conhecer
os meus novos amigos
que falam português,
tenho de saber
Responder às perguntas
que eles me fazem
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Fazer perguntas
Sobre
o quê?
Dizer
o que
penso,

 Como se chama, onde vive
o que acho
 E , por exemplo…
o que
coisas
e dasnas
gostadas
de fazer
na escola,
férias, compessoas
os outros amigos

Para fazer novos amigos e
conhecer
os meus novos amigos
que
falam as
português,
Eu tenho
minhas
tenho de saber
Pedir para repetir
a pergunta
quando não ouvi
ou Dizer
não percebi

que não estou de acordo
com os meus amigos!

opiniões!
Para conversar
em português,
eu preciso de saber

Responder às perguntas
que eles me fazem

Perguntar se os meus
amigos estão de acordo
comigo
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Mostrar a minha alegria
pelas coisas boas que
acontecem

Às vezes, estou muito
contente; outras vezes,
aborrecido!
Para conversar,
eu preciso de saber
Mostrar os meus desejos!

Mostrar o meu
aborrecimento
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Saber bem
pronunciar as vogais
Orais e as nasais
Saber bem
pronunciar as
sílabas
Tónicas e as átonas

Saber bem
Ouvir os outros;
Esperar a minha
vez para falar;
Falar sobre o
assunto da
conversa

Para falar bem
português,
compreender e
conversar,
tenho de

Saber bem dizer as
frases, quando quero
Fazer perguntas;
Dizer coisas, responder a
perguntas;
Mostrar o que sinto;
Fazer pedidos e
dar ordens

Saber bem dizer
as palavras e
com clareza
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O que a minha
professora escreve para
eu fazer

As histórias do livro
da aula; As histórias
dos livros da
biblioteca escolar;
As histórias dos
livros que os meus
manos ou amigos
têm

Vou saber ler em
português, isto é, vou
saber compreender.
Mas, o quê?

Os letreiros das ruas,
das lojas, dos
supermercados e dos
lugares públicos onde
entrar quando estiver
em Portugal, na terra
dos meus pais ou dos
meus avós
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Mostrar que sei ler,
compreender as
palavras escritas:
Fazer teatrinho

Saber o alfabeto;
Distinguir as letras, as
palavras, as frases, os
parágrafos;
Distinguir as maiúsculas das
minúsculas;
Saber para que servem os
sinais de pontuação;

Mostrar que sei ler,
compreender as
palavras escritas:
fazer desenhos, contar
a história com desenhos
– uma banda
desenhada

Compreender como as
imagens me ajudam a
ler
Perceber que, se sei
muitas palavras, posso
adivinhar outras
palavras

Para ler, o que
preciso de fazer?

Ler em voz alta

Saber pedir ajuda a
livros: por exemplo,
o dicionário de
imagens

Todos os dias,
aumentar
o meu dicionário
com
palavras novas
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O que a minha
professora pede para
eu escrever na aula e
em casa
Respostas a
questionários;
Tarefas para cumprir;

Vou saber escrever
Mas, o quê?

Jornal de turma;
Banda desenhada

Bilhetes para os meus
amigos;
Postais de aniversário,
de Natal;
Cartazes;
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Saber a letra
que imita
um som
Utilizar as linhas para
escrever
Usar bem as maiúsculas e as
minúsculas
Mudar bem de parágrafo
Usar bem os sinais de
pontuação

Ler em voz alta o que
escrevi para ver se tem
sentido

Para escrever, o que
preciso de fazer?

Fazer o meu dicionário
e, todos os dias,
aumentar
o meu dicionário
com
palavras novas

Ver se as palavras estão
bem escritas

Pensar no que quero
dizer antes de começar
a escrever
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Palavras para dizer
como estou,
quando:
Está muito calor,
muito frio
Estou com febre…

Palavras para dizer como
estou, como estão os
meus amigos, porque:
Aconteceram coisas boas:
Contente? Feliz?
Aconteceram coisas más:
Triste? Preocupado?

Palavras para dizer quem
sou, quem são os meus
pais, as pessoas que vivem
comigo, os meus amigos
Data de nascimento; Idade;
Lugar de nascimento;
Nacionalidade; Morada e
nº de telefone

E também as
palavras para falar
da minha família
Palavras para
pintar
o meu retrato,
o retrato dos
meus amigos, da
minha família

Para compreender o
que os outros dizem,
falar, ler e escrever,
eu preciso de
saber muitas palavras
sobre mim e as
pessoas

Palavras para dizer
como sou, como são
os meus amigos,
os heróis das histórias
de que gosto
Simpático?
Alegre?
Brincalhão?

Palavras para dizer o
que os meus pais fazem
e perceber quando
falam do que as pessoas
fazem no trabalho;
Palavras para dizer o
que quero ser quando
for grande

E também
palavras
para falar
do corpo,
claro!
Palavras para pintar,
também,
os animais de que
gosto e os heróis das
histórias de que mais
gosto
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O mobiliário da sala
de aula e dos lugares
onde estudo
Os materiais
escolares que
usamos na aula

Os lugares da escola
de que gosto

O horário
As horas
Os dias da semana
Os meses
O ano
Os números das páginas
do meu livro

Na sala de aula, para
compreender o que a
minha professora diz,
pede, manda, e o que os
meus colegas dizem e
respondem, eu tenho de
saber muitas palavras
sobre
As cores dos lápis
e das canetas

Os nomes das
disciplinas
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Os meus hábitos de
alimentação:
Como sempre depois de
acordar? Como na escola,
em casa, no restaurante?
Como sempre alimentos
saudáveis?

O que gosto de
comer e beber
ao pequeno almoço
ao almoço
ao lanche
ao jantar

Os alimentos e bebidas
que me fazem bem!
E os alimentos e bebidas
que detesto ou não
posso comer

Para falar sobre o que
gosto/ não gosto de
comer ou beber, eu
preciso de
saber muitas palavras
sobre
Já sei fazer um doce!
Palavras para ensinar
a fazer o doce!

O que eu gosto mais da
comida portuguesa!

Os lugares onde gosto
de comer
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Palavras para escolher
as minhas roupas
preferidas quando vou
para a escola...
e faz frio
e faz calor

Palavras para dizer o
que gosto de usar
quando faço desporto

Eu não sou vaidoso!
Mas tenho de saber
palavras para
dizer que roupa quero
vestir

Palavras para dizer o
que gosto de calçar

Palavras para pintar
com cores as minhas
peças de roupa
preferidas
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As minhas atividades
preferidas:
ao ar livre
dentro de casa
quando estou com
outros meninos
quando estou sozinho

Os objetos com que
gosto de brincar:
Jogos
Computador
Livros
Objetos de desporto

Também para dizer o
que os meus amigos
gostam de fazer nos
tempos livres e o que
gosto de fazer quando
não tenho de estudar…

Os lugares onde
brinco

O que gosto de fazer,
quando
está calor
faz frio
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As energias que
a terra nos dá:
O sol
O mar
O vento

O que faço para
proteger o ambiente

Preocupo‐me com a
Terra! Para
compreender, falar, ler e
escrever sobre
o meio ambiente, tenho
de saber muitas palavras
sobre

Objetos e produtos
que são inimigos do
meio ambiente

Os “ecopontos”:
os materiais
recicláveis para
cada recipiente
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Para falar bem, ler e escrever, em qualquer língua, eu tenho de saber construir frases, isto é, tenho de saber regras!
Em português, também!

Fim!
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Posso escrever aqui a minha nota
de Português para este nível…

Coordenação EPE - África do Sul, Namíbia, Suazilândia e
Zimbabué
Tel.: +271 234 19814
Telemóvel: +27794969869
Fax: 271 234 19811
Correio eletrónico: cepe.africasul@camoes.mne.pt

Fim

Coordenação EPE - Alemanha
Tel.: 0049 30 8009 2680
Fax: 0049 30 8009 6813
Correio eletrónico: cepe.alemanha@camoes.mne.pt

Coordenação EPE - Reino Unido e Ilhas do Canal
Tel.: 0044 (0)207235 8811
Fax: 0044 (0)7834192542
Correio eletrónico: cepe.reinounido@camoes.mne.pt
Coordenação EPE - Suíça
Tel: 0041 31 352 7349
Fax: 0041 31 351 68 54
Correio eletrónico: cepe.suica@camoes.mne.pt
Coordenação EPE - Canadá
Tel.: 00 141 621 709 66
Fax: 00 141 621 709 81
Correio eletrónico: cepe.canada@camoes.mne.pt

Coordenação EPE - Espanha e Andorra
Tel.: 00 34 913 080 696
Fax: 00 34 913 080 732
Correio eletrónico: cepe.espanha@camoes.mne.pt

Coordenação EPE - EUA
Tel.: 001 (202) 350 5400
Fax: 001 (202) 462 3726
Correio eletrónico: cepe.eua@camoes.mne.pt

Coordenação EPE - França
Tel.: 00331 536 878 53
Fax: 00331 453 180 30
Correio eletrónico: cepe.franca@camoes.mne.pt
Coordenação EPE - Luxemburgo, Bélgica e Países Baixos
Tel.: 46 33 71 – 1
Fax: 46 33 71-30
Correio eletrónico: cepe.luxemburgo@camoes.mne.pt

Coordenação EPE - Venezuela
Tel.: (005.8) 212 26 789 89
Correio eletrónico: cepe.venezuela@camoes.mne.pt
Coordenação EPE - Austrália
Correio eletrónico: cepe.australia@camoes.mne.pt
Em constituição

Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, IP
Av. da Liberdade, nº 270
1260- 147 Lisboa - PORTUGAL
Tel: +351 21 310 91 00
Fax: +351 21 314 39 87
Correio eletrónico: secpres@camoes.mne.pt

