
Olhe o índice. Escolhe (   ) temas que você gostaria de estudar. 
Escreva o número de tópico
目次を見て下さい。これから勉強したいテーマを【 】こ選びましょう。
トピックの番号を書いてください。

Quanto ao seu interesse pelo tema escolhido por si mesmo?
Vamos escolher e circular em uma: 

1 um pouco  2 mais ou menos  3 muito

自分が選んだトピックにどれくらい興味ありますか。

１少し ２ まあまあ ３ とても

から一つ選んで、〇を書きましょう。

Quanto à dificuldade agora do tema escolhido por si mesmo? 
Vamos escolher e circular em uma:

1 fácil  2 um pouco fácil  3 um pouco difícil  4 dificílimo

自分が選んだトピックは今、どれくらい難しいですか。

１簡単 ２少し簡単 ３少し難しい ４とても難しい

から一つ選んで、〇を書きましょう。

Número de tópico
トピック番号

Interesse
興 味

Dificuldade
むずかしさ

１－２－３ １－２－３－４

１－２－３ １－２－３－４

１－２－３ １－２－３－４

１－２－３ １－２－３－４

１－２－３ １－２－３－４

１－２－３ １－２－３－４

１－２－３ １－２－３－４

（ポルトガル語） 月 日 名前

Ａ
えら

テーマ選び

Teema erabi

Escolhe o tema



Prepararemos para o discurso da semana que vem. Vamos lembrar sobre o que foi 
estudado, através da conversação com assistentes. Vamos escolher um tópico para o 
discurso, e anotar aquilo que quer falar.
来週のスピーチのための準備をします。今までのワークシートを見て、サポーターと話し
ながら、これまで勉強したことを思い出しましょう。スピーチしたいトピックを選んで、
話したいことをメモしましょう。

Vamos escrever em japonês ou desenhar em um papel grande, sobre aquilo que 
gostaria de transmitir.
自分が伝えたいことを大きな紙に日本語で書いたり、絵を描いたりしましょう。

Olhe a folha de atividade de hoje. 
Vamos escrever palavras ou frases que 
você gostaria de aprender.
今日のワークシートを見てください。
覚えたい言葉や文を選んで書きましょう。

Como você achou da aula de hoje? Escreva com palavras que você entende.
今日のクラスはどうでしたか？ 自分のわかることばで書きましょう。

Ｂ
じゅんび

スピーチの準備

Supiichi no junbi

Preparação do discurso

月 日 名前

Se houver tempo, vamos praticar o 
discurso. É vamos fazer anotação 
referente aos atenções para que 
discurso corra bem.
時間があったら、スピーチの練習を
しましょう。よいスピーチのために
気をつけることをメモしましょう。

（ポルトガル語）



Ｃ
スピーチとふりかえり

Supiichi to furikaeri

Revisão do discurso

月 日 名前

Vamos fazer o discurso. Ouvindo o 
discurso de outras pessoas e faça 
anotação no que entendeu ou palavras 
que você gostaria de aprender.
スピーチをしましょう。ほかの人の
スピーチを聞いて、わかったことや、
覚えたい言葉をメモしましょう。

Vamos anotar os comentários feitos 
por outras pessoas sobre o seu 
discurso.
自分のスピーチについて他の人の
コメントをメモしましょう。

Olhe a folha de atividade de hoje. 
Vamos escrever palavras ou frases que 
você gostaria de aprender.
今日のワークシートを見てください。
覚えたい言葉や文を選んで書きましょう。

Como você achou da aula de hoje? 
Escreva com palavras que você entende.
今日のクラスはどうでしたか？
自分のわかることばで書きましょう。

（ポルトガル語）



（ ）（ ）

（ ）（ ）

Ｄ
がくしゅう

学習のふりかえり

Gakushuu no furikaeri

Revisão do aprendizagem

月 日 名前

Olhe a lista do tópicos. Vamos marcar, com ◎ aquilo que gostou de estudar,  
com △ aquilo que esteve difícil, com ☆ aquilo que gostaria de estudar mais.
トピックの一覧を見てください。勉強してよかったものに◎、難しかったものに△、
もっと勉強したいものに☆を書きましょう。

Escolha 4  coisas que você considera importante potr si mesmo, entre as palavras 
estudado  e  aprendido nesta classe.
このクラスで勉強したことばや覚えたことばの中で、自分にとって大切だと思うものを
4つ選びましょう。

Vamos conversar com outras pessoas 
sobre atividade 2. Se tiver palavras 
estudado ou aprendido por outras 
pessoas, e você gostaria de aprender 
ou estudar, vamos anotar.
２について他の人と話しましょう。
他の人の勉強したことばや覚えたこと
ばで自分も覚えたいことばがあったら
メモしましょう。

Olha a folha de atividade de hoje. 
Vamos escolher e escrever palavras ou 
frases que gostaria de aprender.
今日のワークシートを見てください。
覚えたい言葉や文を選んで書きましょう。

Como você achou da aula de hoje? Escreva com palavras que você mesmo entende.
今日のクラスはどうでしたか？ 自分のわかることばで書きましょう。

（ポルトガル語）



O que gostaria de estudar?
勉強したいこと

① Até quando?
いつまで？

② Onde?
どこで？

Ｅ
べんきょう

これから勉強したいこと

Korekara benkyoo shitai koto

Assunto que você gostaria de estudar de agora em diante

月 日 名前

Entre 1 a 10 abaixo de "Exemplos de atos da vida", tem alguma dificuldade com a 
língua japonesa? Também, tem assunto que você gostaria de aprender de agora em 
diante?「生活上の行為の事例」１～１０の中で、今、日本語で困っていることはあります
か？
また、これから勉強したいことはありますか？

Dentro do 1, vamos escolher 3 coisas que você gostaria de estudar .
① Até quando  ② Onde você gostaria de estudar?

１の中から勉強することを3つ選びましょう。
①いつまでに、②どこで、勉強したいですか。

Fijar la hoja de ejercicio. Escoger 
las palabras y frases que quiere 
aprender y escribirlas.
今日のワークシートを見てください。
覚えたい言葉や文を選んで書きましょう。

¿Cómo fue la clase de hoy? 
Escribir su opinión en su lengua.
今日のクラスはどうでしたか？
自分のわかることばで書きましょう。

（ポルトガル語）


