（

しょきゅう 1(A2)かつどう

ふくしゅう

）月（

）日

なまえ：

だい７か 10時でも いいですか
じ

(pág. 64, 66)

N でも いいですか

pode ser N?

じ

まちあわせの じかんは １０時で も

いいですか。

まちあわせの ばしょは ホテルの ロビーでも いいですか。
じ

じかんは ５時（

） いいですか。

ばしょは コーヒーショップ（

）か。

Utiliza-se "(substantivo)でも いいですか" quando for perguntar se o horário ou a localização
são convenientes para ele.

V て／N で おくれました

motivo/razão

ちょっと みちにまよって、 おくれました。
じかんを（ まちがえます→まちがえて）、 おくれました。
でんしゃが（ とまります→
ちょっと バスを（ まちがえます→

）、１じかんぐらい おくれました。
）、おくれました。

じゅうたいで おくれました。
すごい あめ（

）おくれました。

As expressões acima são utilizadas para dizer o motivo do atraso num encontro. Quando
se diz “ちょっと (motivo)…” transmite-se o seu sentimento de culpa.
☝Que regras conseguiu descobrir ao utilizar a expressão “～、おくれました。”?
っと（理由）…」という言い方をすると、申し訳なさを伝えることができます。
Quando se utiliza verbo

Quando se utiliza substantivo
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※Vamos tentar nos expressar falando de si mesmo.
Can-do 15 Falar com um amigo sobre o horário e local do encontro.

 Você e sua amiga japonesa irão para uma exposição neste domingo, mas
ainda não sabem onde e que horas irão se encontrar. Sua sugestão é às 11 horas
na Fundação Japão. Veja se ela concorda com o horário e o local! Vamos tentar?
び

にち

日 よう ,日、 まちあわせは どうします
か。

você

そうですね。

に、
は どうですか。
じ

あのう、

は ちょっと．．． 1時でも いいですか。
じ

ええ、 いいですよ。 じゃあ、 1時に、

で。

じゃあ、 また。

たのしみです。
Can-do 17 Dizer a razão de ter se atrasado e pedir desculpas.

 Hoje é dia de ir à exposição com sua amiga. Porém o metrô parou e você
chegou atrasado ao encontro. Vamos pedir desculpas e dizer o motivo do atraso.
おそく なって、 すみません。
você

ちょっと

。
い

だいじょうぶですよ。じゃあ、行きましょう。
はい。
まちましたか。
き

わたしも いま 来ました。

Ouça e faça shadowing do áudio da lição 7.
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おすすめ1の スポット

(sugestão de locais)

Há lugares que recomenda ir em São Paulo? Onde?

【Sugestão de locais em Tóquio】
Tokyo Sky Tree
Quando falavam sobre a famosa torre em
Tóquio, logo vinha à mente a Tokyo Tower (Torre
de Tóquio). Mas atualmente, o mirante Tokyo
Sky Tree inaugurada no dia 22 de maio de 2012
é uma das mais populares atrações turísticas da
cidade.
No livro Marugoto também tem uma foto do
período de sua construção. www.tokyo-skytree.jp

Odaiba
Em Odaiba, você poderá ver uma miniatura da
Estátua da Liberdade, a estação de TV Fuji, a
Venus Fort, um shopping center em estilo que
imita as ruas da Europa dos séculos 17 e 18,
cafés e restaurantes elegantes e embarcar no
barco turístico (foto) com destino a Asakusa.
No Palette Town (parque de diversões), há uma
roda gigante, símbolo de Odaiba, e dela é
possível ver os famosos pontos turísticos de
Tóquio: as torres Tokyo Tower, Tokyo Sky Tree e as pontes Rainbow Bridge e Tokyo Gate
Bridge. Além disso, a vista noturna é exuberante.

Museu Ghibli Mitaka
É o local de produção das animações do Estúdio Ghibli,
famoso

pelo

anime

Totoro.

São

apresentadas

animações originais de curta duração e é também um
museu enigmático baseado no conceito “Vamos nos
perder juntos.” www.ghibli-museum.jp
Bônus: Apesar de ter “Tokyo” no nome, o Tokyo Disney Resort está localizado na
1

província
vizinha de
Chiba.
おすすめ： sugestão,
recomendação
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