ACTIVIDADE 2

DE QUE PRO
FESIÓN SE
TRATA? LE
ATENTAMEN
TE
CADA TEXTO
E ÚNEO CO
DEBUXO COR
RESPONDENT
E
TRAZANDO U
NHA LIÑA.
Nós as astronautas
viajamos em missões
ao espaço
exterior e vestimos
roupas espaciais. N
osso trabalho
diário é feito em cent
ros
somos pessoas muito militares e espaciais. Em geral,
cultas e atletas mui
to bem
preparadas. Para se
r uma astronauta te
m
os que passar
por uma série de te
stes muito exigente
s.

ndes obras de arte utilizando
Nós pintores realizamos gra
o nos sujarmos e para pintar
diferentes técnicas. Para nã
ntais especiais. Nosso local
com mais conforto usamos ave
arte. Para poder ser um bom
de trabalho são os ateliês de
tura e ter muito talento e
pintor precisamos estudar pin
criatividade.
Nós bailarinos atuamos em
diversos teatros. Para da
nçar
usamos roupas especiais
de acordo com o tipo de
dança
que devemos interpretar
. Aprendendo diferentes
técnicas e estilos de danç
a nós nos tornamos baila
rinos
melhores. O que fazemo
s é uma verdadeira arte.
Pa
ra
poder ser bailarino prec
isamos estudar dança e
preparar
o corpo fisicamente para
os passos mais difíceis.

ssoas doentes. Nós nos
Nós médicas curamos as pe
é mais fácil nos reconhecer.
vestimos de branco e assim
clínicas. Estudamos o corpo
Trabalhamos em hospitais e
s
amos um instrumento que no
humano na universidade e us
os pulmões chamado
ajuda a escutar o coração e
estetoscópio.
Nós bombeiros
andamos em au
to
socorrer as pe
ssoas necessit móveis especiais para
adas
do fogo e do ca
lor, vestimos tr . Para nos protegermos
ajes especiais.
viver em alert
a e estar prep
Deve
ar
ad
emergência. P
os para qualqu mos
ara poder ser
um bombeiro p er tipo de
estudar e estar
recisamos
muito bem pre
parados fisica
mente.

