
1. Preencha os espaços do diálogo com o vocabulário que acabou de aprender, há palavras a mais.
(Se necessário, conjugue os verbos que estão em infinitivo e faça a concordância dos substantivos
que estão no masculino e singular). 

baldar-se chumbo disciplina frequência marrão ‘stôr
cábulas copiar exame furo menino querido teste (2x)
cadeira copianço explicaçõe

s
graxa nega totó

chumbar cota feriado graxista passar t.p.c.

O João, de 14 anos, chegou a casa com a mochila às costas e um sorriso na cara. A mãe estava à espera
dele na sala e mal o ouviu entrar chamou-o, a expressão do miúdo mudou completamente.
João: O que é que queres?
Mãe: Isso é maneira de falares comigo?
João: Mãe! Não vamos começar já, pois não?
Mãe: Podemos começar pelas notas, já as recebeste?
João: Não. – Disse meio encabulado.
Mãe: De certeza?
João: Recebi uns __________, mas as notas mesmo não.
Mãe: Então, traz-me cá os __________. – O menino lá tirou umas folhas enrugadas da mochila. – O que
é isto? 
João: Tive _________ a Inglês, e então? Eu subo isso na boa.
Mãe: O que é que aconteceu para teres esta nota? Tu costumas ter bons resultados a Inglês.
João: Eh pá, a _________ não me curte. 
Mãe: Não chames velha à tua professora.
João: É o que ela é. Mas, vá, eu não digo.
Mãe: Vou ter de te arranjar umas aulas de recuperação.
João: Fogo, mãe, eu não quero ter _________.
Mãe: Mas tem de ser, queiras ou não. Mostra-me o teu horário. – O rapaz retirou outra folha enrugada da

mochila. – Tens uma hora livre das 16h às 17h às segundas e quartas. Óptimo!
João: Também vou ficar sem _________ ? Não é justo.
Mãe: Não é justo? E é justo teres negativa a uma das tuas melhores _________?
João: Mas é que…
Mãe: Bem me parecia que havia aí mais qualquer coisa.
João: É que a profe anulou-me o teste.
Mãe: Porquê??
João: Porque o Carlos ________ por mim, ela diz que não sabe qual foi e por isso anulou o teste aos

dois.
Mãe: E tu não disseste nada?
João: Ia dizer o quê? Mas sabes o pior? É que o gajo é um ________ e fez um choradinho tal que a

professora reviu-lhe a nota. Claro que teve negativa na mesma, o puto é burro que nem uma porta.
Mãe: Deixa lá ver se entendi bem. Então ela anulou o teste aos dois, como o outro deu ________ ela

reconsiderou a situação dele e a tua não?
João: Ya. E não sabe ela que ele também levava ________. Tinha os bolsos todos escritos e nem assim.

É mesmo ________.
Mãe: Já agora não gosto nada da linguagem que utilizas ultimamente. Mas eu estava aqui à tua espera

por outra razão. Sabes que me mandaram um postal da escola. – O miúdo manteve-se em silêncio.
– Parece que andas a faltar muito às aulas de… deixa lá ver… Português, História e Religião e
Moral.

João: A Moral, mãe, pelo amor da santa! 
Mãe: A Moral acho que já estás tapado, o que é sempre bonito. 
João: Tu é que me obrigaste a ir.
Mãe: Pois, mas e às outras? Por que é que te andas a __________?
João: Aquilo é uma seca. E não é propriamente que vá __________, né? Eu tenho a coisa controlada,

não te preocupes.
Mãe: Que não me preocupe? Estás tontinho de certeza. Não vais faltar a nenhuma aula mais, ouviste?

Amanhã sou eu quem te vai levar à escola.



João: Mas amanhã tenho _________ ao primeiro tempo, o _________ avisou que não vai. E não me vais
fazer passar a vergonha de me ires levar, pois não?

Mãe: Se for preciso, claro.
João: Qualquer dia queres que seja como a Mafalda, não?
Mãe: Que problema tem a tua prima? É uma aluna exemplar. 
João: E é a _________ de todos os professores, sempre sentadinha na fila da frente, sempre a responder

a tudo, sempre com a melhor nota da turma. Que _________ que é a pita! 
Mãe: Já te disse que moderasses a língua.
João: Pois. Já posso bazar?
Mãe: Vais bazar mas é para o teu quarto e vê lá se estudas.
João: Tenho bués ________, os profes parece que acham que não podemos ter vida pessoal.
Mãe: Com a tua idade? – E soltou uma gargalhada. – Eu hei-de encarregar-me de que não tenhas “vida

pessoal”, a partir de agora, e até não subires as notas, não há mais saídas, nem mais skate. 
João: Fogo, mãe! 
Mãe: Nem fogo nem meio fogo. E frosquina-te para o teu quarto.
João: Mãe, e essa linguagem? 

2. Agora, em pares, vamos falar um bocadinho para pôr o novo vocabulário em prática.

A: É um baldas. 
    Como houve um professor que faltou a uma aula de 90 minutos e depois tem um bloco livre no horário
decidiu ir ter com uma amiguinha mais nova e propor-lhe irem passear. O que acontece é que ela tem
aulas  a  essa  hora  e  não  quer  faltar.  Tente  convencê-la  propondo-lhe  um  plano  muito  aliciante  de
actividade, insista sempre que ela lhe disser que não, não desista até a convencer.

B: É uma excelente aluna e gosta muito da escola. 
     Um dos seus amigos de toda a vida, um bocadinho mais velho, veio ter consigo para lhe fazer uma
proposta irrecusável, mas para a poder aceitar tem de ir contra todos os seus princípios e faltar às aulas.
Sempre que ele insistir consigo recuse a proposta fazendo-lhe ver que não é uma questão de falta de
vontade e sim uma questão de princípio, para além de que não se quer dar ao luxo de perder matéria
antes de uma época de testes. Apetecia-lhe tanto ir!!!


