UNIDADE: Vamos à feira / Brasil
SITUAÇÃO DE USO
Interação em uma feira de rua no Brasil.
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM
- Conhecer expressões para negociar, comprar e pagar o que é vendido em uma feira.
- Produzir diálogo entre feirante e comprador.
- Produzir, por escrito, lista de compras e um relato sobre a visita a uma feira.
ATIVIDADE DE PREPARAÇÃO
Leia a imagem e o texto e, depois, responda ao que se pede.

FEIRA DA LUA - Experimente a culinária de outras culturas e estados num ambiente
agradável para sua família. Locais: TERÇA: Mercado Municipal Quebec (R. Humaitá);
QUARTA: Estacionamento do Moringão; QUINTA: Av. Inglaterra; SEXTA: Praça Avelino Vieira
(Armazém da Moda); SÁBADO: Av. Anália Franco (Lar Anália Franco)
a) Por meio da imagem, é possível compreender por que a feira se chama “Feira da
Lua”?
b) O que é possível experimentar nessa feira?
c) Você já visitou uma feira? Conhece tipos diferentes de feira? Fale sobre isso.
BLOCO DE ATIVIDADES
Atividade 1
a) Você está na feira e pretende comprar verduras e legumes. A qual das barracas
você deve se dirigir?

1. (

)

2. (

)

3. (

)

b) A barraca 1 vende sopas, pamonhas, bolos, curau. Uma pamonha custa R$ 2,80.
Você tem R$ 10,00 e pretende comprar quatro pamonhas. Qual, entre as
situações abaixo, você deveria utilizar com o vendedor para tentar negociar o
preço?
( ) Boa-noite. Queria levar quatro pamonhas. Faça por dez reais!
( ) Boa-noite. Queria levar quatro pamonhas. Você faria as quatro por dez reais?
( ) Boa-noite. Queria levar quatro pamonhas. Você deve fazer por dez reais!
c) Você quer presentear seu amigo. Vai à barraca 3 e vê afixado em um boné R$
20,50. Quanto custa a mercadoria?
( ) Vinte reais e trinta centavos.
( ) Vinte reais.
( ) Vinte reais e cinquenta centavos.
Veja!
MOEDA BRASILEIRA: REAL (R$). A moeda entrou em circulação em 1º de julho de
1994, e circula até hoje. Há notas de dois, cinco, dez, vinte, cinquenta e cem reais. As
moedas são de cinco, dez, vinte e cinco, cinquenta centavos e um real.
Atividade 2
Em casa, você decide cozinhar para alguns amigos. Como entrada, servirá uma tábua
de frios. O prato principal será um assado com ervas e especiarias e uma salada
colorida. A sobremesa, um bom pudim de leite.
Dentre os alimentos da lista abaixo, relacione qual deverá ser utilizado em cada um dos
pratos.
Alimentos:
Pimenta-do-reino – queijo – almeirão - leite – açúcar – coxas e sobrecoxas de frango –
alecrim – ovos - presunto – vinagre – pimentão – leite condensado – azeite – manjericão
– salame.
Tábua de frios:
Assado com ervas e especiarias:
Salada colorida:
Pudim

EXTENSÂO DA UNIDADE
Sabendo em que categoria cada item se insere, você deverá comprar alimentos na
feira.
Estabeleça, com seu colega, um diálogo em que um é o feirante e o outro é o
comprador.
Escolha 8 alimentos da refeição que irá fazer para comprar na feira. Coloque preços.
Lembre-se de escolher as barracas adequadas para cada alimento.
Produção escrita: Faça uma lista de compras com dez ingredientes cada, para as
seguintes barracas de feira: Barraca de verduras, Barraca de Frutas, Barraca de Frios e
Barraca de Carnes.
ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO

Você visitou uma feira, com toda sua diversidade. Escreva um e-mail a um amigo
relatando o que viu (quantidade de barracas), o que comprou, o que comeu etc.

