
SALUT! Vamos corrigir algumas 
atividades?

• Eu me chamo Amina.
• Eu sou tunisiana. (feminino)
• Eu moro em Tunis, na Tunísia.
• Eu sou estudante. (comum aos dois 

gêneros)
-------------------
• Eu me chamo Anis.
• Eu sou tunisiano. (masculino)
• Eu moro em Tunis, na Tunísia.
• Eu sou estudante.

Agora você vai fazer sua ficha, utilizando 
as mesmas frases dos exemplos 

anteriores, d’accord?

Pista: para falar do lugar onde mora: à 
[cidade], au Brésil.

Je m’appelle -------- (seu nome) --------- .

Je suis brésilien (m)/ brésilienne (f).

J’habite à Aracaju (ou outra cidade), au Brésil.

Je suis étudiant (m)/ étudiante (f).



Brésilien
Brésilienne

Français
Française

Italien
Italienne

Anglais
Anglaise

Grec
Grecque

Allemand
(no original havia um erro)

Allemande

Chinois
Chinoise

Espagnol
Espagnole

Canadien
Canadienne

Associar cada bandeira à nacionalidade correspondente. 

Lembrem-se de sempre fazer suas anotações no caderno, prestando muita atenção na escrita das palavras e 
fazendo as correções dos exercícios, quando necessário. Não se esqueçam: CAPRICHO!!!  



AGORA, VAMOS INCREMENTAR A 
APRESENTAÇÃO PESSOAL!

Quando nos apresentamos a 
alguém, há informações que são 
muito comuns:
 [Uma saudação – ver contexto]
 O nome – verbo s’appeler
 A idade – verbo avoir
 A nacionalidade – verbo être
 Onde mora – verbo habiter
 O que faz (profissão/ ocupação) 

– verbo être
 [Do que se gosta (ou não) –

veremos mais tarde, verbo 
aimer]



Veja uma simulação de diálogo:
----------- Em português -----------
_ Olá! Como você se chama?
_ Olá! Eu me chamo Anne, e você?
_ Eu me chamo Henry. Eu tenho dez 
anos, eu sou canadense, eu moro em 
Montreal, no Quebec, e você?
_Eu, eu tenho onze anos, eu sou  
francesa, eu moro em Paris, na França.
_ Eu sou estudante, e você?
_ Eu sou estudante também!
_ Tchau, Anne!
_ Até logo, Henry!

Dialogue simulé
----------- En français -----------

_ Salut! Comment tu t’appelles?
_ Salut! Je m’appelle Anne, et toi?
_ Je m’appelle Henry. J’ai dix ans, je
suis canadien, j’habite à Montréal, 
au Québec, et toi?
_Moi, j’ai onze ans, je suis française, 
j’habite à Paris, em France.
_ Je suis étudiant, et toi?
_ Je suis étudiante aussi!
_ Au revoir, Anne!
_ À bientôt, Henry!

Observem, em vermelho, algumas expressões novas! “Toi” e “Moi” são pronomes pessoais, mas usados de forma diferente.



A partir do diálogo, em francês, apresentado anteriormente, crie um 
diálogo: você com um dos personagens abaixo. Escolha o vocabulário 
sugerido de acordo com o gênero (masculino/feminino), d’accord?

Ton dialogue ici (Seu diálogo aqui)

douze ans treize ans
allemande portugais
à Berlin,  à Porto, 
en Allemagne au Portugal
étudiante étudiant



APRENDENDO MAIS SAUDAÇÕES...
Procure as expressões no quadro e tente traduzir aquelas que ainda não conhece.

Para a tradução, o site REVERSO traz muito mais 
possibilidades de interpretação e compreensão do que 
o Google Tradutor – e vai lhe ajudar em espanhol e em 

inglês também. Busque ajuda de um adulto, 
se necessário! 

Bom trabalho, até a próxima!
Bon travail, à la prochaine!

Profª Isabel Rodrigues


