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Quatro amigos parecidos
e diferentes
Daniela, Ana, Marcos e Renato moram em Buenos Aires e são estudantes do primeiro ano
do segundo grau. Dois deles falam português como língua materna e os outros dois estão
aprendendo na escola. Sempre falam em português para praticar.

Nasci na província de Misiones e faz dois anos que moro na Capital
porque meu pai veio aqui a trabalho. Tenho muitas saudades de meus
amigos e de minha cidade, Bernardo de Irigoyen, mas estou muito feliz
de estar aqui porque tenho muitos amigos novos.

roni

Nome completo: Daniela Juliana Spe
Nacionalidade: argentina
Idade: 14 anos
Aniversário: 10 de maio

Eu e minha família viemos para
a Argentina depois de que meus
pais foram obrigados a sair do
nosso país por motivos políticos.
Eu nasci em Luanda e tenho boas
lembranças de meus amiguinhos
do primeiro grau, mas me sinto
muito à vontade neste país, onde
fiz novos amigos.
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Nome completo: Renato dos Santos
Nacionalidade: angolana
Idade: 15 anos
Aniversário: 14 de março
Signo: peixes
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Sou um garoto portenho. Toda a
minha vida morei aqui, na cidade
de Buenos Aires. Estou
aprendendo português na escola,
mas aprendo muito com meus
novos amigos também. Eles vêm de
lugares muito diferentes e
com eles falo português.

Eu sou da cidade de Salvador,
no estado da Bahia. Cheguei
na Argentina quando era muito
pequena. Tinha somente três anos!
Falo português com meus
colegas da escola porque queremos
praticar. Mas também falo com
meus irmãos e minha mãe, que são
brasileiros quanto eu. Como estou
aqui desde pequenininha, também
falo espanhol muito bem.

Nome completo: Diego Bustamante
Nacionalidade: argentina
Idade: 14 anos
Aniversário: 22 de outubro
Signo: libra

República Federativa do
Brasil
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População: 189.612.814 hab
. (2008)
Moeda: real
Independência de Portugal:
7 de setembro de 1822
Declaração da República: 15
de novembro de 1889
Língua oficial: português
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Poderia contar
alguma coisa
sobre você?
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Um dia qualquer…
… na cidade de Buenos Aires, Ana, Diego, Renato e Daniela se encontram antes de entrar
na escola.

Oi, gente, como vão?
Tudo bem, Ana!

Ótimo, obrigada.

E vocês?

Fica
ligad@!
O que você e
seus amigos
fazem antes de
entrar na escola?
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Sabem uma coisa? Ontem estava em casa sem saber o que
fazer e comecei a bater papo na Internet com uma garota
brasileira.
Ela se chama Marina e mora em Brasília.
Bom, começamos a nos conhecer um pouco.
Ela me contou como se chama, de onde ela é, essas coisas...
Estaría bueno chatear
con una chica brasilera…

... e eu falei pra ela coisas de mim...

A professora pede:
—Joãozinho, me diga dois
pronomes, por favor.
—Quem, eu?
—Muito bem! Ganhou 10!

e escola

A professora manda trazer um
aparelho medicinal a cada aluno.
Chega a vez de Joãozinho e diz:
—Professora, eu trouxe esse
aparelho respiratório.
—Parabéns! Quem te deu?
—pergunta a professora.
—Minha tia, fessora!
—E o que ela te falou?
—Argh!!! Devolve... Devolve...

Piadas d

Na escola, a professora pede
pro Pedrinho:
—Pedrinho, localize o Brasil
no mapa.
—Aqui está, fessora!
—Muito bem! Joãozinho, quem
descobriu o Brasil?
E o Joãozinho diz:
—O Pedrinho!
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Bate papo legal
Marina vai conhecer hoje um novo amigo. Quem será?

Ana entra na sala: oi
*D_B* entra na sala:

Nesta sala

Ana fala com Marina_DF: cm vai?
Ma_DF fala com Ana: td bom

Ana

Ma_DF fala com Ana: e vc?
Ana fala com Ma_DF: ok
Ana fala com Ma_DF: To aki cm 1 amigo q qr te conhecer
Ma_DF fala com Ana: aé?
Ana fala com Ma_DF: ele vai t escrever ta?
Ma_DF fala com Ana: td bem
Ana fala com Ma_DF: é o *D_B*
Ana fala com Ma_DF: já entrou na sala
Ana fala com Ma_DF: dps me escreva para ana@yahoo.com.ar ta?
Ma_DF fala com Ana: ok
Ana fala com Ma_DF: ate ja
Ma_DF fala com Ana: xau
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estão:
Marina_DF
*D_B*

*D_B*

fala com Marina_DF: ola
*D_B* fala com Marina_DF: e ai td bem?

Nesta sala
estão:

Ma_DF fala com *D_B*: td otimo
Ma_DF fala com *D_B*: vx e q e o amigo da Ana?

Ana
Marina_DF
*D_B*

*D_B* fala com Ma_DF: sou
Ma_DF fala com *D_B*: cm vc se chama?
*D_B* fala com Ma_DF: eu sou Diego
*D_B* fala com Ma_DF: sou colega da Ana na escola
*D_B* fala com Ma_DF: keria conhecer vc pra ter mais 1 amiga brasileira
Ma_DF fala com *D_B*: aé? Eu tb queria bater papo cm argentinos
Ma_DF fala com *D_B*: Ta fazendo oq?
*D_B* fala com Ma_DF: batendo papo cm vc e escutando música
Ma_DF fala com *D_B*: curte q bandas?
*D_B* fala com Ma_DF: algumas bandas argentinas
*D_B* fala com Ma_DF: gosto do rock
Ma_DF fala com *D_B*: q bom!!
*D_B* fala com Ma_DF: kd vc?
Ma_DF fala com *D_B*: to em Brasília
*D_B* fala com Ma_DF: eu moro em bs as e to estudando
portugues na escola. É d+!!!
Ma_DF fala com *D_B*: Blz! e eu tô procurando
amigos pra bater papo. vc tá a fim?
*D_B* fala com Ma_DF: To ;P

Fica
ligad@!
Como você acha
que continuou o
bate papo entre a
Marina e o Diego?
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Brasília por Marina
A Marina enviou o e-mail para a Ana.

ana@yahoo.com.ar

Pra Ana

Oi, Ana,
Como vai? Tudo bom?
Que bom foi encontrar no bate papo uma menina brasileira que mora na Argentina! Sempre quis conhecer
esse país, mas ainda nunca tive oportunidade de ir. Gostaria muito de conhecer porque tem muitos
lugares lindos, lindos.
Você já viajou muito pela Argentina? Conhece Bariloche e a geleira Perito Moreno? Eu também gostaria de
conhecer o Noroeste e as Cataratas. Não me lembro se contei pra você, mas estudo espanhol na escola e
algum dia vou praticar meu espanhol na Argentina.
E como é Buenos Aires? Imagino que é uma cidade lindíssima, mas bem diferente de Brasília.
Falando nisso, queria te contar que publiquei um site para que você conhecesse alguma coisa sobre a
cidade onde moro. Espero que goste!
Aliás, envio para você a minha foto. Tá na hora de se conhecer, né? Envia uma foto sua pra mim, hein?
Beijão e até o próximo e-mail.
Marina
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A Marina publicou informação sobre Brasília em seu site, especialmente para a
Ana ver. Mas todo mundo pode acessar e dar uma olhada.
Assim é que eu vejo Brasília

Links de
interesse
A Cidade de Brasília
Capricho
Kboing
Loja do Som
Todateen
Y! Music

Blogs dos
que gosto
Localize Endereços

Oi, gente! Sou a Marina, moro em Brasília e fiz este site para
que a minha amiga Ana, que mora na Argentina, conheça
a minha cidade. Mas todo mundo é bem-vindo! Espero que
gostem e até já!
Brasília
A capital do Brasil fica no Distrito
Federal, no Planalto Central do País.
Porém, esta cidade não surgiu na
época da colonização do Brasil, como
muitas outras cidades brasileiras.
Brasília foi inaugurada em 21 de abril
de 1960.
Como surgiu?
Foi projetada pelo urbanista Lúcio
Costa e o arquiteto Oscar Niemeyer
e foi idealizada pelo então presidente
Juscelino Kubitschek de Oliveira,
quem visava integrar a Região
Centro-Oeste ao País.
A terceira capital
Brasília sucedeu o Rio de Janeiro, que
era a capital do País desde 1763.
Para projetar a cidade, Lúcio Costa
partiu do desenho de um avião. A
“cabine do piloto” passou a abrigar
os poderes executivo, legislativo e
judiciário. Em 1987, foi tombada
Patrimônio Histórico da Humanidade
pela Unesco.

Uma profecia atribuída a Dom
Bosco
diz que entre os paralelos
surgirá a “terra prometidade 15º e 20º
”.
Que cidade se localiza próxim
paralelo de 15º? Brasília, a ao
Por isso, os místicos dizemobviamente!
“terra prometida” vislumbradque é a
a por
Dom Bosco.

Lúcio Costa

Oscar Niemeyer

Juscelino
Kubitschek de
Oliveira

ILUSTRACIÓN Anna sentada en un
ómnibus turístico, sonriendo, con un
fondo de fotos o dibujosFica
de estos lugarligad@!
es.
Que coisas de
sua cidade você
contaria para
um/a amigo/a
virtual que não a
conhece?

Será?
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Diário de viagem
Na semana passada, Daniela e sua família viajaram para Brasília e convidaram o Renato para ir
com eles. Os dois amigos decidiram fazer um blog contando sobre a sua viagem.

Dois blogueiros em Brasília

Oi, gente. Somos a Daniela e o Renato e estamos blogando desde a capital do
Brasil. Adoramos esta cidade e esperamos que vocês também gostem. Tomara
que curtam do nosso blog!
Quarta-feira
por Daniela
Hoje chegamos em Brasília meu pai, minha irmã,
meu amigão Renato e eu. Meu pai tinha que vir
a trabalho. Marcela (minha irmã) e eu fizemos
questão de viajar com ele. O Renato estava lá em
casa e... foi convidado também!
Descemos no Aeroporto Juscelino Kubistchek,
depois de fazer escala no aeroporto de
Congonhas, na cidade de São Paulo. Soubemos
que o Aeroporto Internacional de Brasília é um
dos mais movimentados do país porque a capital
é o “centro do poder” do Brasil.
Pegamos um táxi e em 20 minutos chegamos no
setor hoteleiro. Fizemos o check-in, deixamos as
malas no quarto e meu pai foi participar do
congresso no salão de convenções enquanto
Renato, Marcela e eu fomos praticar “turismo
cívico” =D
Nesse primeiro dia não vimos muito: fomos à
Catedral de Brasília, que é um dos edifícios mais
famosos projetados por Niemeyer, e ao Memorial
JK, desenhado também por Niemeyer em honra
do presidente Juscelino Kubitschek.
Você sabia que para vir pra Brasília precisa de
carteira de vacinação contra a febre amarela?
Comentário
Diego
Que boa idéia publicar o blog!!!! Assim a gente
continua ligadão!!!!
QUINTA-FEIRA
por Renato
Nossa amiga Ana nos falou muito desta cidade e
nos aconselhou que ligássemos para sua amiga
Marina e conhecêssemos a cidade com uma
brasiliense “da gema”.
A Dani ligou para ela e combinaram um encontro
na pizzaria Fratello, que fica na Asa Norte.
Após almoçar, veio o Ronaldo (irmão da Marina)
de carro e fomos andar pelo Eixo Rodoviário (o
Eixão), apreciando Brasília. É muito bonito ver
todo aquele espaço amplo, aquela sensação de
liberdade, de horizonte.
Mas o melhor foi percorrer o Eixo Monumental,
onde dá para ver direito a dimensão da obra de
Oscar Niemeyer e Lúcio Costa.
Seguindo pelo Eixo, chegamos até o Lago
Paranoá, onde fica a Ponte Juscelino Kubitschek.
Ronaldo contou para nós que os projetistas se
inspiraram em uma pedra quicando sobre a água
para desenhá-la.
Comentário
Dani
Gente: queria confessar uma coisa: o Ronaldo é
um colírio! Mas não digam nada pra ele, tá? ;D
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Catedral de Brasília

Meu perfil
Nome: Daniela.
Lugar de nascimento:
Argentina
Província: Misiones
Cidade : Bernardo de Irigoyen.
Para todo mundo ficar
sabendo: sou argentina,
mas falo português porque
falava em Irigoyen, que é
uma cidade que faz fronteira
com o Brasil. Aliás, é a língua
materna de meus amigos do
peito, a Ana e o Renato.

Memorial JK

Eixo Rodoviário

Cadê?
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Sábado

Eixo Monumental

Ponte Juscelino Kubitschek
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Sexta-feira
por Daniela
No fim de semana de manhã fomos conhecer
o Parque Nacional de Brasília, apelidado de
“Água Mineral”. Engraçado, né?
Como é ruim pra ir sem carro, o Ronaldo se
ofereceu para levar a gente (que ótimo!!!!). É
bom ir dia de semana, porque fim-de-semana
tem muita farofada!
O programa da tarde foi: no Pontão. Se você
vier pra Brasília, não perca de forma alguma!
O Pontão é um monte de bares badalados na
beira do lago Paranoá com uma vista incrível
para a cidade.
À noitinha, o Ronaldo me convidou pra ir
caminhar à beira do lago. Esse pôr-do-sol com
ele foi pra valer!
Comentário
Ana
Quando chegar, me conta tudo sobre o
Ronaldo, tá? Beijocas.
Sábado
por Renato
A gente tinha que pegar o avião, mas ainda
tivemos tempo para dar um rolezinho.
Depois de muito trabalhar, o pai das garotas
pôde vir com a gente conhecer um pouco a
cidade. Até que enfim! Demos um pulinho no
Plano Piloto para percorrer “os três poderes”.
Sabiam que tem um tour lá no Congresso?
Que prédio superlegal! Tem guias muito
simpáticos e atentos que explicam para a
gente tudo o que quiser saber sobre o edifício.
A seguir, fomos visitar o Palácio do Planalto,
sede do executivo.
Mais tarde fomos ao Supremo, onde também
tem tour e lá a Marcela quis pousar numa
daquelas colunas que tem. Só que um guarda
veio chamar a atenção dela! rsrs. Que vexame!
Depois voltamos ao hotel e arrumamos as
malas para voltar a Baires. A Marina e o
Ronaldo prometeram vir pra Argentina assim
que puderem. Espero que seja logo!
Brasília é nota dez!!!!!!!

Meu perfil

Parque Nacional de Brasília

Nome: Renato.
Lugar de nascimento: Angola
Província: Luanda
Cidade: Luanda.
Para todo mundo ficar
sabendo: sou angolano e
moro na Argentina faz cinco
anos. Estudo numa escola da
capital do país e tenho três
amigos com os quais falo
português o dia todo.

Pontão

Congresso Nacional

Cadê?
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Sábado
Palácio do Planalto

Supremo Tribunal Federal

Fica
ligad@!
Como seria um
roteiro pelos
três poderes em
Buenos Aires?
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Tá na hora de conhecer Buenos Aires
Marina mandou um correio eletrônico para seus amigos contando que ela e sua família vêm para
Buenos Aires.
Ana, Daniela, Diego e Renato estão planejando fazer diferentes roteiros.

Conheça Buenos Aires
Avenida de Mayo e Bolívar.

Roteiro arquitetônico

Roteiro histórico

Florida 1065.

Edifício Kavanagh
Cabildo
Sede do Governo de Buenos Aires
nos tempos da colônia, em seus
salões foi oficializada a Revolução
de Maio. Hoje, funciona como
museu e tem
uma feira de artesanato.

Encarregado pela milionária
portenha Corina Kavanagh,
este arranha-ceu já foi o edifício
mais alto da América Latina e
a maior estrutura do mundo em
cimento armado.

Balcarce
, H. Yrigoyen,
Ruas Bolívar
at.
rr
se
em Mon
e Rivadavia,

Palácio Barolo

Praça de Maio
É a praça mais antiga de
Buenos Aires, que surgiu
ao seu redor. Desde meados
do século XX, é cenário de
manifestações sociais e lugar
de reunião das Madres de
Plaza de Mayo.

Foi o edifício mais alto de
Buenos Aires até a construção do
Kavanagh em 1936 e o primeiro
de armação de ferro. Está
arrematado por um farol.

Olha só! Isso aí eu não
sabia, não!

Que legal, né?
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Conheça Buenos Aires
Roteiro cultural

Roteiro gastronômico
Buenos Aires apresenta uma gastronomia
muito variada. Algumas dicas para
conhecer a gastronomia da cidade são:

Caminito
Batizado assim pelo pintor
boquense Benito Quinquela
Martín, é um museu a céu
aberto onde se apresentam
espetáculos e uma feira de
artesanato.
d,
oz de Lamadri
Garibaldi, Ará
s.
ne
la
al
Entre as ruas
ag
M
e
lucea
del Valle Iber

procure uma boa churrascaria
e coma um gostoso churrasco
argentino em Puerto Madero e
Costanera Norte;
experimente a pizza
numa típica pizzaria
da Avenida Corrientes;

prove a comida
internacional e de autor
em Las Cañitas e
Palermo Hollywood.

Um dos principais teatros
líricos do mundo. Nele,
atuaram diretores, cantores
e os bailarinos mais
importantes do século XX.
Cerrito 618.

Será que vai ter
tempo de fazer
tanta coisa?

Teatro Colón

Adorei!
Fica
ligad@!

Que outros
roteiros você
proporia?

Que vontade de comer
churrasco, gente!
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Marina chegou!
Finalmente, o sonho da Marina se cumpriu: viajou para a Argentina e o seu desejo de conhecer Buenos
Aires virou realidade. Obviamente, a turma foi procurá-la no hotel para mostrar a cidade para ela.

Olá, Dani! Tudo certo?
Diego, por fim a gente se
conhece pessoalmente!

Oi, Marina!
Como vai?

Como vai? Eu tava com
muita vontade de te
conhecer!

Você também está
aqui, Ana!

Que bom ter você aqui em
Buenos Aires, Marina!
Tudo bem?

14

G.C.B.A. Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento Educativo. Dirección de Currícula y Enseñanza

A Daniela contou pra gente todos os
lugares que vocês visitaram em
Brasília, todas as coisas que
fizeram... Leu o blog da Dani, né?

Li, claro que sim! Ô, Dani, o
Ronaldo tá te esperando no obelisco
pra percorrer a cidade com você!

Bom, pessoal, vamos
percorrer Buenos Aires?

Então... desço aqui.
A gente se vê,
pessoal!

Até já!

Pois é!

Amigo é coisa para se guardar
Debaixo de sete chaves
Dentro do coração
(...)
Amigo é coisa para se guardar
No lado esquerdo do peito
Mesmo que o tempo e a distância digam “não”
Mesmo esquecendo a canção
O que importa é ouvir
A voz que vem do coração

(...)
Quando precisar
de uma amizade verdadeira
que perdure a vida inteira
é só me chamar
Música: Amizade verdadeira
Canta: Jeito Moleque

Fica
ligad@!

Como continuou
a história?

Música: Canção da América
Canta: Milton Nascimento
Composição: Fernando Brant e Milton Nascimento
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