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Ciao Carini (Olá Queridos)! 

Como estão? A Maestra está sentindo muita falta de estar com vocês! 

Mas como nesta semana, ainda não vamos nos encontrar pessoalmente, eu preparei 

mais uma atividade, para continuar e lembrar nossas aulas de italiano.  

AVANTI!!!!!! (VAMOS LÁ) !!!!!!! 

Baccio a Tutti (Abraço a todos) !!!!!!                             

 Maestra Cristiane 

(Semana 20 a 24 de abril de 2020) 

 

Todas as atividades podem ser realizada/respondidas no livro 

 

NO LIVRO L’ITALIANO IO IMPARO L’ ITALIANO 5º ANNO 

1) Na página 22 do seu livro, temos o diálogo entre Carlo e Anna: 

Leia primeiro em Italiano e em seguida leia a tradução que segue: 

 

- Olá! Me chamo Carlo! Você é uma nova estudante? Como de Chama? 

- Olá! Sim, sou nova na escola. Me chamo Anna. Frequento o 4º ano primário 

A, e tu? 

- Eu frequento a 4º ano primário B. Tenho 10 anos. Quantos anos você tem 

Anna? 
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- Eu também tenho 10 anos. 

- Por quê trocou de escola? 

- Porque estou morando próximo daqui, na Rua Rossellini. 

 

 

- Eu também moro perto daqui. Na rua Rovello. Gostei muito da sua blusa 

Anna! 

- Ah! Sim, é minha cor preferida! 

- Eu prefiro a cor azul. 

 

Allora è com voi! Agora é com Você: 

Com base no diálogo, preencha, em italiano, as informações sobre Carlos e 

Anna na página 23. 

(Este exercício está no livro página 23, deve ser preenchido no mesmo, 

segue apenas com a tradução ao lado, caso tenham dúvida na hora de 

preencher): 

Nome: Nome 

Età (idade): 

Indirizzo (endereço): 

Nazionalità (nacionalidade): 

Squadra(quadra) 

Classe frequentata (classe frequentada) 

Colore preferito (cor preferida): 

Cibo preferito (prato preferito): 

 

 

Se precisarem de ajuda não hesitem em chamar a Maestra! 

 

Sono qui per auitarti (Estou aqui para ajudar) !!!!! 


