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Preciso de fazer  
uma chamada 

Preciso de um meio  
de transporte

Estou cansado/a

O meu nome é...

Desporto

Gosto de…

Ver desenhos  
animados/filmes

Não gosto de...

Jogar computador

Jogar jogos de tabuleiro

Desenhar

Ler



4

Posso ir à casa de banho? Tenho fome Tenho sede

Acabei Preciso de ajuda Para onde devo ir?Que devo fazer?

Não estou a perceber Não quero fazer isso

Estou perdido/a

Não sei Gosto muito
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Vamos mudar de salaVamos comer

Vais para casaAgora podes brincar

Vamos para o pátioVem comigo

Fim das aulas Intervalo

Senta-te à secretária

Vais para a sala  
de tempos livres

Senta-te no tapete

Vamos para o recreio



6

Veste o equipamento  
de desporto

Estás bem?

Vamos desenhar

Vamos à cantinaVamos fazer uma  
visita de estudo

Queres ir à casa  
de banho?

Vamos cantar 

Sou o/a teu/tua 
professor(a) substituto/a

Precisas de ajuda?

Vamos ver um filme

Vai lavar as mãos

Queres um abraço?
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Religião 

Moral

Inglês

Espanhol

História

Alemão

Matemática

Física

Francês

Educação física

Química

Português

Португальська мова
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Biologia

Música

Geografia

Noções de gestão 
empresarial

Estudos culturais

Trabalhos manuais

Estudo do meio

Cidadania

Informática

Primeiros socorros

Artes plásticas

Sala de tempos livres
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Estou com alergia

Estou com diarreia

Estou com vontade  
de vomitar

Está inchadoTenho comichão

Sinto-me zonzo/a

Tenho febre

Queimei-me

Estou com tosse

Estou com arrepios

Custa-me a respirar

Estou constipado/a
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Dói-me o pé

Dói-me a cabeça Dói-me a barriga

Doem-me os ouvidosDói-me a garganta

Preciso de ir ao médico

Dói-me a perna

Doem-me as costas

Tenho frio

Doem-me os dentes

Dói-me o peito

Tenho calor
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Senta-te

Vou medir-te  
a temperatura

Deita-te

Vou auscultar-teVou examinar  
a tua garganta

Vou examinar  
os teus ouvidos

Despe-te

Respira fundo

Vou medir-te  
a pressão arterial

Abre a boca

Tosse

Precisamos de 
fazer análises
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Vou tratar a tua ferida

Tomas algum 
medicamento? 

Vou dar-te uma injeção

Quanto pesas?Vais ser hospitalizado/a

Tens alguma doença? 

Vou receitar-te  
uns medicamentos

Tens alguma alergia? 

Dói-te quando  
pressiono aqui? 

Precisamos de fazer  
mais exames

Onde é que te dói? 

Há quanto tempo? 
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Casaco

Cachecol

Calças

Roupa interiorMeias

Ténis

Camisola de manga 
comprida

Sutiã

Botas de inverno

T-shirt

Gorro

Camisola com capuz
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Para o meu filho

Tem o tamanho acima?

Para a milha filha

Tem o tamanho abaixo?

Para mulher Para homem



A presente brochura prática com pictogramas 
pode ajudar falantes de ucraniano e 
português a ultrapassar os primeiros 
obstáculos à comunicação.

Цей практичний посібник, із 
використанням піктограм, може 
допомогти україномовним та 
португаломовним особам подолати 
перші труднощі у спілкуванні.




