
Conteúdos

CAPÍTULO/TÍTULO TEMAS OBJETIVOS GRAMÁTICA

1
Muito prazer !
1-13

Apresentações
Países e
nacionalidades
Números 0-10
Alfabeto

Apresentar-se
Dizer dequepaís / cidade
umapessoaé
Dizer deque
nacionalidadeuma
pessoaé
Dizer quais idiomas
umapessoa fala

Presentedo verbo ser
Pronomespessoais: eu, você,
ele, ela, vocês, eles, elas
Pronomesdemonstrativos: isto,
este, esta, aquilo, aquele,
aquela
Presentedo verbo falar
Conjunções: e, mas

2
A Sra. Andrade
está no
escr itór io?
14-26

Lugares, posições
Números 11-20

Nomear edescrever
objetos
Dizer / perguntar onde
estáumapessoaou um
objeto

Presentedo verbo estar
Verbos: haver, ter
Artigosdefinidose indefinidos
Pronomesdemonstrativos:
isto, isso, aquilo, este, esse,
esta, essa, aquele, aquela
Advérbios: aqui, ali, lá
emcima de, embaixo de, etc.

3
Bom apetite!
27-41

Comidasebebidas
Cafédamanhã,
almoço, lanche,
jantar
Números 21-100

Falar de comida
Dizer ahora
Falar sobreashoras de
comer
Fazer um pedido em um
restaurante

Presentedosverbos: tomar,
comer, beber, tomar caféda
manhã, almoçar, fazer um
lanche, jantar
Contrações: às, aos

4
Em queempresa
você trabalha?
42-57

Profissões
Empresas
Trabalho

Falar deprofissões
Dizer ondevocê trabalha
Dizer o que faz no
trabalho
Dar endereço e telefone

Pronomepessoal: nós
Presentedosverbos: ter,
trabalhar, ler, escrever, falar
Pronomesdemonstrativos:
este/a, esse/a, estes/as,
aquele/a, aqueles/as
Pronomespossessivos: meu(s),
seu(s), nosso(s), etc.
Advérbio: aí
Contrações: num(nuns),
numa(s), nesta(s), neste(s), etc.

5
Quanto custa?
58-72

Roupa
Tamanho de roupa
Números 101-1000
Moeda
Preços

Dizer o quevocêcompra
Dizer que tamanho você
usa
Descrever a roupa
Comparar preços
Pagar

Presentedosverbos: comprar,
vender, usar, custar, gostar de,
ficar bem, pagar
mais / menosdo que
Contrações: nesse(s); nessa(s)
nele(s); etc.
Objeto direto: o, a, os, as
Advérbio: somente

6
Revisão
73-76
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7
O Hotel Boa
Vista fica
muito longe?
77-92

Lugaresnacidade
Direções

Dizer eperguntar onde fica
um lugar
Dizer aondevai
Dizer eperguntar como ir a
um lugar

em/na frentede, atrás de,
entre, etc.
Presentedos verbos: ir,
esperar, entrar, sair,
tomar, subir, descer,
pegar, chegar, dobrar,
virar, atravessar
Imperativos:vá , vire, etc.
Contrações: daqui, daí, dali
Quando?

8
Vocêconhece
aminha irmã
Clara?
93-107

Família
Idadeedescrição

Falar da sua família
Descrever umapessoa
Dizer sua idade

chamar-se, conhecer, saber
Pronome reflexivo: me, se, nos
maior (do) que; menor (do)
que; etc.

9
Vai chover
amanhã?
108-121

Estaçõesdo ano
O tempo
Previsão do tempo
Atividadesao ar livre

Dizer quedia é
Falar do tempo
Dizer que tempo vai fazer
Dizer o quevocêgostade
fazer

estar + gerúndio
ir + infinitivo
gostar de, preferir + infinitivo
Verbo no presente: praticar,
correr, passear, caminhar,
nadar, jogar, andar
muito, bastante, pouco
sempre, frequentemente, etc.
Emque

10
Boa viagem!
122-133

Viagens
A estação
O aeroporto
A parada / O ponto

Comprar umapassagem
Falar de voos
Despachar bagagem
Dizer aondevai e quanto
tempo vai ficar lá

mesmo(a), diferente
para + infinitivo
gostaria de+ substantivo
Verbosno presente: estar de
férias, fazer turismo,
despachar, sentar, vir
precisar, necessitar, viajar,

11
Você tem uma
reserva?
134-148

Hotel
Reservas

Reservar um quarto
Descrever o quarto do hotel
Falar com um funcionário
do hotel
Fazer uma reserva

estar + gerúndio
estar + infinitivo
Verbosno presente:
telefonar, ligar, reservar,
ensinar, aprender, servir e
funcionar, recomendar
Númerosordinais
todo/a, todos/as
nenhum(a)
pela, pelo

12
Revisão
149-151

Livro do Aluno
Lição decasa
Respostas do
Lição decasa

153-280
281-310
311-318
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