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Fim de semana 
Pano de fundo: atividades  
 
RESPOSTAS 
 
O que é um programa?  
 
 
1.  
     Resposta Pessoal  
 
2.  
     Resposta Pessoal 
 
3.  
     Resposta Pessoal 

 
4.  
     Sugestão de resposta: 
 
A) Angélica: 
 

Ela foi ao shopping, lanchou, viu as lojas e deu uma volta para conhecer o 

shopping novo, que tinha acabado de ser inaugurado. 

 
B) Emanuel: 
 

Ele fez um bom churrasco, tomou uma cervejinha e depois voltou para casa. 

 
C) Kedma: 
 

No sábado, Kedma passou o dia todo na rua, depois foi visitar a sogra dela e 

voltou para casa. No domingo, ela ficou em casa com o marido. 

 
D) Mara: 
 

Mara foi à praia, depois descansou um pouco em casa e foi à missa. 
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E)  Renata: 
 

Na sexta-feira, Renata foi para sua cidade natal, São José dos Campos, no 

estado de São Paulo, para visitar a família. Ela foi ao aniversário de um ano 

do priminho e também passeou com a sobrinha, que não via há dois, três 

meses. Ela passou todo o fim de semana lá e voltou para casa na segunda-

feira. 

 
F) Vitor:  
 

Vitor trabalhou no domingo até as onze horas da manhã, aí chegou em casa, 

tomou banho, almoçou e dormiu, depois de assistir ao programa do Sílvio 

Santos. Ele acordou às sete horas da noite. 

 
G) Diana: 
 

No sábado de manhã, ela pegou a bicicleta e foi para a praia. No final da 

tarde, foi para casa, comeu e encontrou-se com as amigas. Elas foram para 

um bar, beberam e conversaram. Queriam ir a uma festa à noite, mas, como 

a festa não aconteceu, ficaram chateadas. Aí jantaram e foram para casa. No 

domingo, Diana acordou tarde, ficou com preguiça, foi almoçar com o pai 

dela e à noite teve que fazer um trabalho e resolver umas coisas. Ela achou 

que teve um fim de semana muito calmo e que não saiu muito. 

 

5. 
     Resposta pessoal  
 


