
	  
Proval	  Oral	  4:	  
25	  pts	  

A	  minha	  casa	  
	  
	  

1. Você	  deve	  tirar	  fotos,	  fazer	  um	  desenho	  ou	  um	  plano	  (www.FloorPlanner.com).	  	  

2. Deve	  descrever	  cada	  quarto	  e	  as	  coisas	  dentro	  deles	  (os	  móveis).	  

3. Deve	  fazer	  a	  prova	  oral	  em	  frente	  da	  aula	  sem	  ler	  e	  em	  português.	  	  

4. Deve	  dar	  a	  professora	  a	  mesma	  descrição	  feita	  oral	  mas	  escrita	  em	  papeis	  (al	  menos	  1	  papel).	  

Exemplo	  (al	  menos	  3	  frases	  por	  quarto):	  	  
	  

Eu	  moro	  numa	  casa	  pequena	  mais	  muito	  linda.	  	  
A	  minha	  casa	  tem	  3	  quartos	  e	  dois	  banheiros.	  
A	  cozinha	  tem	  geladeira,	  fogão,	  etc…	  
O	  banheiro	  è	  tudo	  azul	  	  tem	  pia,	  chuveiro,	  etc..	  
Meu	  quarto	  è	  muito	  moderno.	  Eu	  tenho	  uma	  cama	  de	  solteiro,	  um	  criado	  mudo,	  	  
uma	  televisão,	  etc...	  
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