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Capítulo 2
Tema:

O tempo. 

Objetivos comunicativos:
a) Descrever atividades/fatos ocorridos no passado;

b) Caracterizar as condições do tempo.
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O NOTICIÁRIO
 “A previsão do tempo para hoje é de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada 
no decorrer do período em todo o litoral norte do Ceará, com mínima de 24°C e máxima de 29°C”

- - Você escutou a previsão do tempo?
- - É. O tempo mudou.
  - Puxa. Será que vai dar para aproveitar a tarde?
 - Pode ser. Mas o que é que você quer fazer?
 -	 Eu	não	quero	nem	ficar	em	casa	e	nem	tomar	chuva.
 -	Bom,	mas	eles	também	disseram	a	previsão	para	amanhã.
    O tempo vai estar adequado para atividades ao ar livre. Por isso,
      eu	e	minhas	primas	vamos	fazer	um	piquenique.	
																																																																O	que	voce	acha?	 	 													
                                                   - Legal!

Acampar; 
Visitar os amigos;   
Fazer piquenique;     
Ver	televisão/	um	filme;			
Ir à casa de um amigo;   
Passear	no	shopping;	
Bater-papo com os colegas;  

Opções de lazer:

Quais atividades que podem ser realizadas com:
1)	Tempo	parcialmente	nublado,	com	pancadas	de	chuva.
2) Dia ensolarado, quente, céu claro, com temperatura entre 29°C e 32°C.
3)	Poucas	nuvens,	com	pancadas	de	chuva	e	possibilidade	de	trovoadas.
4)	Tempo	fechado,	chuvoso,	com	muitas	trovoadas.
5)	Tempo	nublado,	com	chuvas	isoladas.
6)	Chuva	fraca,	garoa	em	parte	do	dia.

para discutir em grupo:
Use um caderno para formular respostas escritas.

dIÁlOGO

vinte e quatro

estruturas de apoio:
    Gosto/ Não gosto;                                                      

    Detesto/ Não suporto;
				Prefiro;

				Acho	mais	interessante;
				É	melhor;

    Adoro;
				Não	acho	bom;

    Ao contrário;
    É pior.

para previsões:

www.climatempo.com.br
www.inmet.gov.br

Ir à piscina/ à praia/ ao teatro;  
Jantar fora;
Tomar	uma	cervejinha;
Ouvir música;
Dormir;
Ficar em casa;:
Ler um livro.
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vinte e cinco

FALar
Eu  
Você  
Ele 
Ela  
Nós  
Vocês  
Eles 
Elas

falei

falou

falamos

falaram

P
re

té
rit

o 
pe

rfe
ito

 d
o 

in
di

ca
tiv

o

COMer
comi

comeu

comemos

comeram

ABRIr
abri

abriu

abrimos

abriram

respOsTas redUzIdas 

Não, não 
senti.Você sentiu  

calor?

Ele pôs 
roupas leves?pôs.

E você, pôs 
roupas leves 

também?

pus.

Eles saíram depois 
que	a	chuva	

passou?

saíram. Ela ficou com 
frio? Não, não 

ficou.

PEGar
peguei

pegou

pegamos

pegaram

TOCar
toquei

tocou

tocamos

tocaram

TRAçar
tracei

traçou

traçamos

traçaram

 No mês passado, ele sentiu muito frio.
     

algumas palavras 
e expressões 

que evidenciam o 
passado: 
Ontem;

Anteontem;
No mês passado;

No último ano;
Nas férias passadas.

A
te

nç
ão

preTÉrITO perFeITO 

preTÉrITO perFeITO: VerBOs reGUlares

Declara fatos concluídos.
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vinte e seis

1) Leia as notícias publicadas no jornal do dia sobre as variações do tempo no Estado de Sergipe e empregue os             
    verbos corretamente: 

 Desde domingo, as temperaturas ______________ (sofrer) leve elevação 
e	a	temperatura	máxima	______________	(chegar)	a	32º	C	no	litoral	do	Estado	
e	a	26ºC	no	interior	do	Estado.	
	 No	 fim	 de	 semana,	 as	 pessoas	 ______________	 (ficar)	 em	 casa,	 foram	
a restaurantes ou à casa de amigos. Outros ______________ (preferir) ir às 
montanhas:	______________	(beber)	vinho	tinto,	______________	(jogar)		

            baralho	e	se	______________	(divertir)	muito	em	família.

                 as temperaturas ______________ (permanecer) amenas em sergipe até o sábado passado. 

	 Na	quinta-feira	e	sexta-feira	passadas,	a	temperatura	mínima	foi	de	10ºC	
no	Estado	e	de	18ºC	na	cidade	de	Aracaju.	
	 O	tempo	______________	(ficar)	parcialmente	nublado	na	cidade	de	
Aracaju	e	______________	(ocorrer)	pancadas	de	chuva	isoladas	na	tarde	do	
sábado.
 Ontem, o noticiário do meio-dia ______________ (recomendar) não ir às 
praias.  

Segunda-feira, 06 de junho de 2012.

A chuva de ontem foi forte e causou prejuízos em vários 
bairros da cidade de Fortaleza. O temporal alagou ruas 
e casas, arrancou o asfalto das ruas e causou muitos 

transtornos no trânsito.
A chuva durou quase meia hora e foi consequência do 
ar quente e úmido que facilitou a formação de nuvens 

carregadas sobre a região. Um vendaval acompanhou a 
chuva e destelhou umas cinquenta casas.

A previsão	é	de	mais	chuvas.

Sexta-feira, 07 de fevereiro de 2012.

Enquanto as tempestades provocaram destruição e 
castigaram o sudeste do Brasil, vários municípios do sul 
do País decretaram situação de emergência por causa 

da seca que afeta a região.
O problema se agravou nos últimos meses porque não 

choveu e a temperatura alta alcançou os 40° C
No Rio Grande do Sul, a estiagem causou perdas na 

produção de leite e nas plantações. 

2) No mesmo jornal foram publicadas outras notícias sobre o tempo em outras regiões do Brasil. Use o vocabulário     
     de apoio da página 27 discuta em grupo e responda as perguntas abaixo:

NOTÍCIas dO TeMpO

Use um caderno para formular respostas escritas.

a)	Quais	foram	os	prejuízos	que	a	chuva	causou	nas	regiões	mencionadas?
b)	O	que	aconteceu	na	sua	cidade	na	última	vez	que	choveu?
c) O que levou os municípios do sul do Brasil a decretarem situação de emergência?
d) Como eles superaram os prejuízos?
e) Seu país/cidade já sofreu uma seca? Quais foram as causas?
 f) Quais consequências a seca trouxe para o seu país/cidade?

exercícios:


