A2
Estudos e carreira: vida estudantil e trabalho

A vida em outro país
Começando:
Descreva um país ou uma cidade em outro país sem mencionar o nome. Seu parceiro tentará
adivinhar qual país ou cidade você está descrevendo.
Neste país / nesta cidade há (+ objeto direto)
Este país / esta cidade está localizado ao norte / sul / oeste / leste da África / Ásia / América do
Norte / América do Sul / Europa / Oceania
Lá pode-se ... (+ infinitivo)
... é famoso por

Figura 1

Atividade 1:
Quais países ou cidades você acha atraentes para morar lá? O que você acha atraente nesses
países?
Por exemplo:
o tempo / o clima
a cultura
o idioma
a paisagem
a economia / o mercado de trabalho
interessante / bonito / exótico / rico em cultura / boas oportunidades de emprego / …

Atividade 2:
Vocês já moraram em outro país? Comparem suas experiências.
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Se sim, contem a seus parceiros sobre sua estada no exterior. Por exemplo:







Em qual país? Em qual cidade?
Por quanto tempo?
Como era esse país / essa cidade?
Você gostou da experiência? Por quê? /Por que não?
O que você fez lá?
Foi fácil conhecer pessoas lá?

Eu vivi / trabalhei / estudei em ...
Eu viajei na/no/pela/pelo ...
X dias / semanas / meses / anos
Gostei muito / Gostei bastante / Não gostei tanto / Não gostei nem um pouco porque ... (+ verbo
ou advérbio (não, lá etc.) + verbo)

Se não, discutam as seguintes questões:




Você planeja morar em outro país no futuro?
O que é atraente em morar em outro país? Quais são as desvantagens?
Você conhece alguém que já morou em outro país? Relate as experiências dessa pessoa.

Pretendo viver (na/no + país) / trabalhar (na/no + país) / estudar (na/no + país) / viajar
(na/no/pela/pelo + país)
Em viver na/no (+país), acho atraente que... (+ oração)
Posso contar as experiências de meu irmão / minha irmã / minha melhor amiga / um bom
amigo. Ele / ela já viveu / trabalhou / estudou em outro país.

Fonte:
Figura 1

https://pixabay.com/en/map-of-the-world-destinations-1646805/

2

