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Para começar: Você conhece a comida da foto 

ao lado? Em qual refeição geralmente a 

comemos: café da manhã, almoço ou jantar? 

1. Quais coisas da lista abaixo você faz...   

 todos os dias?  

 às vezes?  

 nunca?  

 

a) Eu trabalho  

b) Eu estudo  

c) Eu faço exercícios 

d) Eu leio 

e) Eu assisto  

f) Eu cozinho 

g) Eu converso 

h) Eu limpo 

i) Eu medito 

j) Eu saio  

Desafio: você consegue dar mais detalhes sobre o que você faz em sua rotina? 

Exemplo: Eu trabalho com publicidade em uma agência. 
 Eu estudo português e italiano todo dia. 
 Eu medito sozinho(a) no meu quarto. 

Eu saio de casa para ir ao supermercado.  
 

2. Você considera sua rotina saudável? Por quê? 

Exemplo: Eu considero minha rotina saudável porque sempre medito e faço exercícios. Mas 
às vezes ela não é saudável... eu como muito chocolate! 
 

3. Vamos começar a falar da sua rotina com mais detalhes. Quais são suas comidas favoritas no café 

da manhã? Complete as frases: 

Eu acordo às ____ e tomo café da manhã às ____h.  

Eu geralmente como... 
[  ] pão 
[  ] torrada 
[  ] manteiga 
[  ] geleia  
[  ] pão de queijo 
[  ] ovos mexidos 
[  ] biscoitos / bolachas 
[  ] um pedaço de bolo 
[  ] frutas 
[  ] cereal com leite 
[  ] aveia 
[  ] outro(s): _______. 

E bebo... 
[  ] uma xícara de chá 
[  ] uma xícara de café 
[  ] um copo de água 
[  ] leite com chocolate 
[  ] leite com café  
[  ] suco 
[  ] iogurte com granola 
[  ] outro(s): _________.  
 

Foto por Ricardo Bacelar no Unsplash 

Você pode dizer “todo 
dia” ou “todos os dias”! 

Mas cuidado com a 
expressão “o dia todo” 

= “o dia inteiro”!  
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O título desta lição é um trecho da 

música “Vida de Empreguete”, 
sucesso de uma novela brasileira dos 

anos 2010. Você pode assistir ao 

videoclipe da música neste link e 

conhecer a rotina das protagonistas da 

história, que têm uma profissão muito 

comum no Brasil! 

https://www.camalote.com.br/caderno-brasileiro
https://unsplash.com/@capitaobacelar?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@randyfath?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://globoplay.globo.com/v/1953958/
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Para discutir: O seu café da manhã é semelhante ao café típico do seu país? Como é o café da 
manhã em outros lugares do seu país? 
 

Como você viu nos exercícios, os verbos regulares no presente do indicativo são formados com o 
final -o para a primeira pessoa do singular. 
 
Exemplos: Final -ar >> -o. ACORDAR: Eu acordo um pouco tarde.  

Final -er >> -o. COMER: Eu como pão de queijo todas as manhãs na padaria. 
Final -ir >> -o. ASSISTIR: Eu assisto séries de noite  

 
Sim, todos têm a mesma conjugação para o pronome “eu”! Mas para a segunda pessoa (você) e a 
terceira pessoa do singular (ele/ela), nós temos terminações específicas: 
 
Exemplos: Final -ar >> -a. ACORDAR: Você acorda cedo ou tarde? 

Final -er >> -e. COMER: Ele come muito de manhã. Você come também?  
Final -ir >> -e. ASSISTIR: Ela assiste séries de noite. Você assiste alguma coisa? 

 
4. Com isso em mente, entreviste um amigo e colete detalhes sobre sua rotina fazendo perguntas. 
Escreva as informações com frases completas. 
 
Exemplo: — Você toma café da manhã? 

— Sim, eu tomo. Eu como ovos mexidos e tomo chá de camomila. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ao final, compartilhe os resultados de suas perguntas oralmente com seu professor ou com a classe!  

Extra: Aqui você encontra alguns verbos irregulares no presente para te ajudar no exercício! 

Ser Estar Fazer Ver Ler Ter Ir Sair Pedir 

Sou Estou Faço Vejo Leio Tenho Vou Saio Peço 

É Está Faz Vê Lê Tem Vai Sai Pede 

Ela come ovos mexidos e toma chá de camomila. 

https://www.camalote.com.br/caderno-brasileiro

