
まるごと Can-doチェック (Básico2 (A2) KATSUDO)

★☆☆：Fiz, mas não consegui fazer bem

★★☆：Fiz

★★★：Consegui fazer muito bem!

トピック か Nº Can-do ひょうか コメント

1°
Fazer uma apresentação pessoal com informações sobre si,

falando, por exemplo, sobre o significado do seu nome ☆☆☆

2°
Falar um pouco detalhadamente sobre seus

passatempos e experiências ☆☆☆

3°
Descrever as características externas de

uma pessoa, como o vestuário ☆☆☆

4°
Dizer a impressão que tem de alguém que nã

o conhece bem ☆☆☆

5°
Entrar no restaurante e dizer o número de

pessoas e o tipo de mesa desejada ☆☆☆

6° Ler um cardápio escrito na vertical ☆☆☆

7°
Falar sobre o prato recomendado no

restaurante de sua indicação ☆☆☆

8°
Falar de modo simples sobre alimentos que n

ão consegue comer e os motivos ☆☆☆

9°
Fazer pedidos dizendo os pratos e a

quantidade ☆☆☆

10° Explicar ao amigo a ordem de comer ☆☆☆

11° Dizer como comer um prato ☆☆☆

12°
Apresentar o modo de comer um prato de

seu país vendo as anotações ☆☆☆

13°
Perguntar/dizer ao amigo como é um local tur

ístico ☆☆☆

14°
Aconselhar sobre a época do ano boa para

viagem baseando-se nas suas experiências ☆☆☆

15°
Falar sobre suas experiências com meio de

transporte em sua viagem ☆☆☆

16°
Falar sobre excursões que lhe interessam no

hotel de sua viagem ☆☆☆

17° Comentar sobre a excursão em que participou ☆☆☆

18° Ler um questionário sobre a excursão ☆☆☆

19°
Pedir/responder para um amigo sobre um

serviço voluntário em um evento ☆☆☆

20°
Perguntar sobre as orientações ouvidas numa

reunião para pessoas que trabalharão no evento ☆☆☆

21°
Escrever informações necessárias para o

cadastro de voluntários ☆☆☆

22°
Perguntar/dizer na recepção horários e locais

do evento ☆☆☆

23°
 Perguntar/dizer na recepção como está o

andamento do evento neste momento ☆☆☆

24°
Cumprimentar e falar alguns avisos vendo as

anotações, como um apresentador ☆☆☆

25° Falar o que faz e o que acha do Ano Novo ☆☆☆

26° Dizer ao amigo como passou o Ano Novo ☆☆☆

27° Ler um cartão de Ano Novo ☆☆☆

28° Escrever um cartão de Ano Novo ☆☆☆

29° Falar sobre um evento sazonal e seu objetivo ☆☆☆

30°
Apresentar um evento de sua cidade ou do

país vendo as anotações ☆☆☆
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トピック か Nº Can-do ひょうか コメント

31°
Falar o que e por que está pensando em comprar

um determinado objeto neste momento ☆☆☆

32° Dizer o que acha das compras online ☆☆☆

33° Opinar sobre um produto ☆☆☆

34° Opinar comparando dois produtos ☆☆☆

35°
Perguntar/dizer a alguém que está participando da mesma

excursão se veio pela primeira vez a esse local turístico ☆☆☆

36°  Apresentar de modo simples um local famoso ☆☆☆

37°
Ler comentários escritos no caderno de

visitas de um local turístico ☆☆☆

38°
Escrever comentários no caderno de visitas

de um local turístico ☆☆☆

39°
Transmitir de modo simples ao amigo as

explicações sobre um objeto em exposição ☆☆☆

40° Falar sobre as regras de um museu ☆☆☆

41°
Alertar/responder sobre atitudes nocivas ao

meio ambiente ☆☆☆

42° Falar sobre suas atitudes ecológicas ☆☆☆

43°
Falar o que está fazendo para não ter

desperdícios ☆☆☆

44°
Falar sobre objetos feitos através de

elementos reciclados ☆☆☆

45° Falar sobre o que sabe de uma pessoa famosa ☆☆☆

46°
Falar sobre o motivo de gostar de uma certa

pessoa famosa ☆☆☆

47°
Apresentar uma pessoa famosa do Brasil

vendo as anotações ☆☆☆

48°
Falar sobre as lembranças de quando era

criança/estudante ☆☆☆

49°
Falar sobre o motivo de ter iniciado algo novo e as

mudanças que aconteceram depois ☆☆☆
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