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►Instruções: As aulas devem ser CORRIGIDAS no caderno.  

►Devolutiva? (     ) Sim   (  x  ) Não 
 

SEMANA 10 (03/05 A 07/05) 
 

¡BUENAS TARDES! 

 

CORRECCIÓN DE LOS EJERCÍCIOS DEL MES DE ABRIL 

 

SEMANA 6               NÃO PERTENCE A CASA DO TEXTO 

 
 

 
  

 

NERVERA PUERTA NUBES LIBROS FLORERO ESCRITORIO 

     
 

HARINA PLUMERO BAÑERA COCINA MANZANAS ESCALERA 

 

SEMANA 7 (81/83: FERIADO – 82: MESMO EXERCÍCIO DA SEMANA 8 ) 

SEMANA 8 

1. Haga un vocabulario con las palabras que representan partes de la casa y objetos:  

PARTES DE LA CASA  OBJETOS DE LA CASA 

Salón – Sala de estar 
Comedor – Sala de jantar 
Pasillo  - corredor 
Cocina - cozinha 
Dormitorio - dormitório 
Cuarto de baño - banheiro 
Patio - pátio 
Lavadero - lavanderia 
Aseo – lavabo/banheiro social 
Habitación – peças da casa/quarto 

 Sofá - Sofá 
Estantería - Estante 
Sillón/sillones – poltrona(s) 
Mesa - mesa 
Silla - cadeira 
Cama de matrimonio – cama de casal 
Ropero – roupeiro 
 

Escritorio - escrivaninha 
Nevera - geladeira 
Armarios - armários 
Tele – televisão (TV) 
Libros - livros 
Muñecas - bonecas 

 

2. Haga la traducción de unos de los textos:  

TEXTO 1 

Olá, meninos… Chamo-me Juan Pedro Ibarra Vázquez, tenho doze anos e sou mexicano. 

Pediram-me que lhes contasse como é a casa onde moro com meu pai, minha mãe e meus irmãos. Vocês 

sabem que a Cidade do México é uma das maiores do mundo, e é justamente nessa cidade onde está 

minha casa. Parece-me uma casa normal. Tem uma pequena sala de estar, uma sala de jantar, o 

corredor, a cozinha, dois dormitórios, um banheiro, o pátio e a lavanderia. Mas o que mais eu gosto é  

que muito próximo há uma praça onde todos os dias meus irmãos, meus amigos e eu jogamos e nos 

divertimos. 
 

 



TEXTO 2 

Sou Azucena López Izquierdo, tenho treze anos e moro com minha mãe em um apartamento em 

Madri, a capital de Espanha. O apartamento não é grande, mas é muito cômodo. Na sala de estar há 

dois sofás, uma estante com livros e duas poltronas antigas que foram da avó de minha mãe. As 

poltronas não me agradam nada, mas minha mãe gosta muito. Na sala de jantar há uma mesa e quatro 

cadeiras. No quarto de minha mãe há uma cama de casal, um roupeiro e uma TV. Na minha há uma 

cama, uma estante com todas minhas bonecas, um roupeiro pequeno e uma escrivaninha onde faço as 

tarefas. A cozinha é um pouco escura porque tem una janela muito pequena. Ali, além do fogão, está a 

geladeira, uma mesa pequena com duas cadeiras e alguns armários. O apartamento tem também um 

banheiro e um lavabo. 
 

 

 

SEMANA 9 

1. Traduzca el texto arriba: 

A MORADIA 
Além de ser um lugar onde abrigar-se uma casa deve ser cômoda, segura e agradável, um lugar 

para estar bem com a família, os amigos ou inclusive só. Ter uma moradia é um direito de todos. 

 

2. Con ayuda del diccionario o internet, relacione las palabras abajo con sus respectivos dibujos y 

conozca algunos Tipos de Viviendas: 

    
 

Casa Piso Castillo Cabaña Tienda de campaña 

     

Choza Iglú Chalet Granja Condominio 

 

 

¡Buenos estudios! 

Abrazo de la maestra Michele 

 

 


