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Rio ou Tóquio? Viver no exterior 
 

Começando: 

Discutam em quais países ou cidades vocês iriam preferir morar por um ano: 

Na Islândia ou nas Maldivas? 

Em Londres ou Paris? 

Em Nova York ou Tóquio? 

Na Noruega ou na África do Sul? 

No Brasil ou na Nova Zelândia? 

Eu iria preferir viver em/no/na ... a viver em/no/na ... porque ... 

Meu favorito seria ... pois ... 

A vantagem de/da/do ... seria que (+ oração)... 

Se eu tivesse que escolher uma cidade, eu escolheria ... porque/pois … 

 

 

Figura 1 

 

Atividade 1: 
Vocês gostariam de viver em outro país? Comparem suas opiniões e discutam os seguintes 

aspectos: 

  

 Quais países você acharia atraentes para morar? O que nesses países fascina você? 

 Há determinadas cidades em outros países onde você gostaria de morar? 

 Você já visitou esses países / essas cidades? Como foi sua experiência lá? 

 Quais vantagens a vida em outro país poderia ter? 

 O que poderia ser difícil nisso? 
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 O que você gostaria de fazer em outro país? Estudar, trabalhar, viajar, fazer trabalho 
voluntário, ... (trabalho voluntário = quando se trabalha por uma boa causa sem 

remuneração, por exemplo, para uma organização que presta assistência) 

 Por quanto tempo você gostaria de morar lá? Para sempre ou apenas por um tempo 

limitado? 

 Do que você sentiria falta se vivesse no exterior? 

 

fascinar = considerar algo atraente 

Na vida em/no/na (+país) me fascina que (+ oração) 

Eu acharia atraente morar em/no/na (+ país) ... porque (+ oração) ... 

Eu gostaria de viver em/no/na (+ país) / trabalhar em/no/na (+ país) / estudar em/no/na (+ 

país) / viajar na/no/pela/pelo (+ país) porque ... 

Eu poderia imaginar que … 

 

Exemplos de aspectos positivos:  

Adquirir experiência no exterior 

Mergulhar em uma outra cultura 

Aprender uma outra língua 

Adquirir competência intercultural  

 

Exemplos de aspectos negativos: 

Dificuldades de adaptação 

Sentir saudade de amigos e familiares 

Mal-entendidos interculturais 

Barreira linguística 

 

Atividade 2: 
Observem no gráfico (Link 1) para quais países a maioria dos alemães emigrou entre 2004 e 2013.  

Que países-alvo você esperaria? Quais países-alvo você acha surpreendentes? 

Por que vocês acham que a Suíça é o destino de emigração mais popular? 

 

 

Fonte: 
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Figura 1 
Link 1 

https://pixabay.com/en/map-of-the-world-destinations-1646805/ 
http://images.huffingtonpost.com/2015-09-21-1442822654-4796760-
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