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A Inês quer ir ao cinema ver um filme 
ao NorteShopping… 

• Primeiro, a Inês vai escolher o filme que quer ver. Para isso, 

escreve no Google “Cinemas NorteShopping”: 

 



A Inês quer ir ao cinema ver um filme 
ao NorteShopping… 

• Depois, a Inês vai ver os filmes que estão no cinema: 

Filmes que estão no cinema 

Tipo de filme 



A Inês quer ir ao cinema ver um filme 
ao NorteShopping… 

• A seguir, a Inês vai escolher o filme. 
– Géneros (tipos) de filmes que existem: 

 



A Inês quer ir ao cinema ver um filme 
ao NorteShopping… 

• A Inês escolheu este filme: 

Podes ver um 
bocadinho do filme! 

Pessoas com mais de 6 anos de idade podem ver 
este filme. 

Nome do 
filme 

Resumo 
do filme 

Tempo que demora o filme. 



A Inês quer ir ao cinema ver um filme 
ao NorteShopping… 

• A Inês tem que saber a hora e em que sala é o filme: 

 

O filme é às 
16h00, na sala 8 



A Inês quer ir ao cinema ver um filme 
ao NorteShopping… 

• Depois de escolher o filme, a Inês tem que 
comprar os bilhetes na bilheteira. 

 
(1) Boa tarde! Queria dois 

bilhetes para o filme “Ozzy”, 
às 16 horas, por favor! 

(4) Ok. Aqui tem os 
bilhetes. 

(7) Aqui tem! Obrigada! 

(8) Obrigada! Bom 
filme! 

(2) Qual é o lugar 
que prefere? 

(3) Prefiro os lugares 
de trás. 

(5) Quanto é? 

(6) São 13 euros. 



A Inês quer ir ao cinema ver um filme 
ao NorteShopping… 

• A Inês quer comprar pipocas… 

 

 

(1) Boa tarde! Queria 
um balde de pipocas, 

por favor. 

(2)Boa tarde. Que 
tamanho quer? Pequeno, 

médio ou grande? 

(3) Quero grande. 

(4) Ok. Deseja beber 
alguma coisa? 

(5) Sim, pode ser uma 
coca-cola. 

(6) Quer um copo de 
coca-cola pequeno, 
médio ou grande? 

(7) Pode ser um copo 
grande.  

(8) Aqui tem! 

(9) Quanto é? 
(10) São 6 euros! 

(11) Aqui tem! 
Obrigada! 

(12) Obrigada! Bom 
filme! 




