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Bate-Bola 
 
A. Lendo 

 
















2. Compare. 
                   Bater a porta 	       Bater na porta	    Bater à porta
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⚠  
A palavra beiço é ofensiva!

In: Borba, Francisco S. Dicionário 
Palavrinha viva. Curitiba. Ed. 
Positivo, 2008 p. 66

• Você era um/a bebê gordinho/a 
ou magrinho/a?  

• Você era uma criança agitada ou 
tranquila? 

• Você gostava de ir para a cama 
cedo ou tarde?

Bate-papo

1.Leia uma página de um 
dicionário infantil junto 
com os/as colegas:

🗣  Pronúncia 

L (final de sílaba) = u 
comestível 

alguém - alguma 
golpe 

musical  
[ʒ] nas palavras  

relógios 
objeto 

conjunto  
tingida
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3. Escreva o significado das figuras com base nas definições e exemplos do dicionário:


	 	 	 	 	 	 	 	 	    



	 	 	 	 	 💓     


	 	 	 	 

	 	 	 💄


B. Vocabulário 
1. Substitua as palavras em destaque pelas expressões abaixo, conjugando o verbo bater: 

	 	 	  bater em      bater papo     bater boca       bater (uma) bola 



a) Oi Carlos, tudo bom? O que você vai fazer no domingo à tarde? Quer jogar um futebolzinho?




b) Os dois rapazes estavam muito bêbados. Então começaram a discutir e terminaram brigando.




c) O motorista perdeu o controle do carro e dirigiu contra uma árvore. 




d) No sábado encontrei umas amigas e ficamos conversando a tarde toda.


C. Vendo e Ouvindo 
Bate-Bola jogo rápido com Tati Bernadi 
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1. Assista ao vídeo com legendas. 

Qual a diferença entre o significado de 

bater uma bola (no exercício 2) e 


Bate-Bola no programa de entrevistas? 
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2. Assista novamente ao vídeo e responda com frases completas: 


a) Para Tati Bernadi, quem seria uma mulher de destaque?




b) Qual foi o livro que ela mais gostou de ler?




c) Qual remédio ela toma?




c) De que ela tem medo?




d) Ela prefere assistir filmes ou séries? 




e) De qual poema ela gosta? De quem ele é? 




f) Ela é uma pessoa romântica? 
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3. Acesse: 
 https://kilinguabacana.blogs.uni-hamburg.de/bate-bola/ 

e faça um bate-bola com os/as colegas. Anote as 
respostas e depois escreva um texto apresentando-o/a(s).


Vocabulário 
Você tem medo de …? 

	 🕷  aranha

	 🐍  cobra 

	 🐁  rato

	 🐛  lagarta

	 🦎  lagartixa 

	 🦋  borboleta

	 🐜  formiga 

	 🐝  abelha

	 🪳  barata

	 👻  fantasma

	 🌑  escuro


	 🗼 altura

https://kilinguabacana.blogs.uni-hamburg.de/bate-bola/
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D. Gramática  
Preposições 

 Complete: 

Quem é Marília Gabriela? 
Marília Gabriela é uma das jornalistas mais famosas do Brasil. Ela 
nasceu ………. Campinas, no interior de São Paulo, …….. 31 de 
maio ……….. 1948. Aos 21 anos ela começou ……… trabalhar 
como estagiária no maior telejornal do país, o Jornal Nacional da 
Rede Globo, e, logo de início, foi chamada …………. apresentar o 
Jornal Hoje, o segundo maior telejornal da emissora. 


Em 1973 ela passa a trabalhar ………… repórter do Fantástico, um 
programa de variedades que até hoje é uma das maiores atrações 
…………. noites de domingo. Sete anos depois, ela ganha o seu 
próprio programa, o TV mulher, que durante onze anos foi um 
grande sucesso. 


Depois ………. trabalhar na Inglaterra e nos Estados Unidos como 
correspondente da Rede Globo, ela voltou …………. o Brasil e trabalhou em diferentes 
emissoras. Até que ………… 2002 estreou um programa de entrevistas diário no canal SBT, 
chamado De frente com Gabi. A partir de então, ela desenvolveu um estilo próprio de entrevista: 
provocador e elegante. Um dos momentos mais esperados de seus programas é o bate-bola, 
onde os convidados devem reagir rapidamente a uma determinada palavra. 


Marília Gabriela passou ……….. várias emissoras, sempre entrevistando artistas, políticos, 
acadêmicos e cientistas. Nesses anos de programa, ela conversou ………. mais de 600 
personalidades. Até que em 2015 ela resolveu abandonar a TV e lançar um canal de entrevistas 
………….. YouTube.  Além de jornalista, ela é atriz, escritora e também já foi cantora. 


Quem é Tati Bernadi?  
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Tati Bernardi é escritora, roteirista de 
televisão e tem uma coluna ……… 
jornal a Folha de São Paulo. Além 
disso, ela apresenta o Podcast „Meu 
Inconsc ien te Co le t i vo“ , onde 
conversa ……… os me lhores 
psicanalistas ……… país sobre 
temas como remédios, maternidade, 
depressão e síndrome do impostor.
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Superlativo 

O superlativo em português é realizado com os advérbios de intensidade mais ou menos nas 
estruturas:

O/A mais/menos (adjetivo) do/da (substantivo)

2020 foi o ano mais absurdo do século.
Hoje é o dia mais feliz da minha vida! 
Estou atravessando a fase menos turbulenta da minha vida.
Você é a pessoa menos interessante que eu conheço.

A exceção são os adjetivos grande, pequeno, bom e mal.

Grande  Maior ⬆  (não dizemos „mais grande“)
Pequeno Menor ⬇  (não dizemos „mais pequeno“)

Bom  Melhor 👍  (não dizemos „mais bom“)
Mau/ruim Pior 👎 (não dizemos „mais ruim“)

⚠  Maior, menor, melhor, pior vêm antes do substantivo

Jimi Hendrix foi o maior guitarrista da história. 
1. Responda. 

• Qual é o programa de entrevistas ➕  famoso da Alemanha? 


• Qual é a ⬆  atração dos domingos à noite na televisão alemã? 


2. Complete com os verbos no passado e depois converse com os/as colegas. 

Comer       Ter        Ver   Fazer    Passar  

• Qual foi o/a  melhor/pior 
• livro que você já ……………….?
• show que você já ……………….?
• viagem que vocês já …………..?
• professor/a que você ………… na escola?

Qual foi o/a maior/menor
• apartamento onde você já ……………..?
• tempo que você ……….  sem usar o 

celular? 

Qual foi a sua maior conquista?
Qual é o seu maior sonho? 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Marília Gabriela é uma das jornalistas mais famosas do Brasil.

O Fantástico até hoje é uma das maiores atrações do país nas noites de domingo.




UNIDADE 1 6
3. Pergunte à internet: Faça um Quiz no Telegram para o/as colegas.


 https://t.me/joinchat/HTJwnUz5gYY3ZGUy


Qual é o animal mais rápido do mundo?

Qual é o prédio mais alto do mundo? 

Qual é o menor país do mundo?

Qual é o maior planeta do sistema solar? 

E o menor? 


Qual é a montanha mais alta do Brasil? 

Qual é o maior rio brasileiro? 

Quem é o melhor goleiro do mundo?

Onde fica a maior escultura do planeta?

Etc.  

 

E. Músicas 

Tic Tic Tac  (Bate forte o tambor) 
Carrapicho


10. Em quais linhas a letra faz:  

(      ) Referência ao Bumba-meu-Boi, uma festa popular típica do Amazonas. 

(      ) Referência aos turistas que vêm de outros lugares para festejar o Bumba-meu-Boi

(      ) Referência à cor marrom das águas do Rio Amazonas. 

(      ) Referência às belezas do Rio Amazonas.

(      ) Referência à miscigenação dos povos indígenas com os brancos.


Coração Absurdo 
Itamar Assumpção 
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1. É nessa dança que meu boi balança
2. E o povão de fora vem para brincar (2x)

0. Bate forte o tambor
    Eu quero tic, tic, tic, tic tac
    Bate forte o tambor
    Eu quero tic, tic, tic, tic ta

3. As barrancas de terras caídas
     Faz barrento o nosso rio-mar (2x)

4. Amazonas, rio da minha vida
    Imagem tão linda que meu Deus criou)

5. Fez o céu, a mata e a terra
    Uniu os caboclos construiu o amor

O meu coração é um absurdo

Bate forte bate fraco

Bate surdo mudo

Bate por nada bate em vão


My heart beat strong

Beat ping pong

Beat beat beat weak

Beat deaf and dumb

Beat for nothing beat alone

Beat and jump

Beat little beat more

In the middle of this dump

Bate por tudo

Bate pouco bate muito

Bate por ti sobre tudo

Mein Herz schlägt

Stark schlägt tun tun tun

Fein takt takt takt

Hat einen Grund

Schlägt für dich

Schlägt für sich

Sein klang ist dumpf dumpf

Macht takt takt takt

In der Mitte von der Sumpf

Vamos fazer uma visita ao museu Itamar Assumpção

https://www.itamarassumpcao.com/


