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Unidade Temática 3: Comunidade
Livro de Português Pág.60

              Texto
          Locais públicos
A Ana foi ao médico com a mãe. 
Ela estava com malária.
O médico deu o remédio a Ana e 
ela ficou boa.
Depois, a mãe da Ana foi ao mercado e
ao banco. 
O banco fica ao lado do mercado.

1. Responde às seguintes perguntas.

a) Com quem foi à Ana ao médico?

b) Por que é que a Ana foi ao médico?

c) Onde fica o banco?
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1.1 Copia a frase da letra de imprensa à cursiva.

O médico deu o remédio à Ana e ela ficou boa.

1.2 Ordena a frase seguinte:

mercado lado ficou ao O banco

1.4 Copia  o 2º parágrafo do texto “Locais Públicos”.

1.3 Separa as palavras de modo a obter palavras e frases correctas.

Amamãpilaamendoim

Elacomepapaiamadura
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                  Texto
             O Dia da Mãe
No dia da Mãe, o Tito ofereceu um lindo
lenço à sua mãe e ofereceu-se para lavar a
louça. A mãe sorriu e beijou Tito.
No fim-de-semana, a mãe do Tito amarrou
o lenço na cabeça e foi com o Tito passear
no jardim. A mãe do Tito levou sandes de
chouriço e sumo de maçã. Eles fizeram um
piquenique no jardim. Os passarinhos
voavam à volta deles para apanharem as
migalhas do pão.

2. Responde às seguintes perguntas.

a) Qual é o titulo do texto?

b) O Tito ofereceu um lenço à sua mãe. Por quê?

Unidade Temática 3: Ambiente
Livro de Português pág.94
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2.1 Completa a frase com palavras do texto.

2.2 Divide as palavras em sílabas:

A mãe sorriu e ______ o ______.

Ti____,      ____vou,     sor____,
 ____jou,    se____na,    pa____ 

jardim ______     semana ______
chouriço ______    sumo ______
fizeram ______    voavam ______

2.3 Faz uma dedicatória à sua mãe.

2.4 Completa as palavras com as seguintes sílabas.

2.5 Faz a cópia do texto “O Dia da Mãe”.



Trabalho de Português

5

                  Texto
             Olá, eu sou Filipe!
Nas férias, fui com meus pais à quinta 
do tio Ulisses e da tia Rute.
Eles não têm filhos, mas tem de cuidar do 
jardim das tulipas e de muitos animais:
um burro, duas mulas, cinco perus, vinte
galinhas e trinta periquitos. Chamam-lhe a
“Quinta dos Piu-Pius”. Um dia, demos um
passeio à beira do rio guadiana. A minha
irmã Inês viu um insecto às riscas. Ela teve
tanto medo de ser picada que fugiu e quase
caiu. Ri-me tanto!

3. Depois de leres o texto responde às questões
colocadas.

a) Quem é o menino do texto?

Unidade Temática 2: Consolidação das letras i/o
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b) Onde foi ele nas férias?

c) Com quem foi à quinta?

e) Completa a frase com palavras do texto.

f) Faz o desenho de um animal doméstico que
mais gostas.

d) Eles não tinham filhos. Do que é que eles
cuidavam na Quinta?

A____ Inês viu um ____ as ____.
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g) Ditado
1° parágrafo do texto
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                 Texto
            A Casa do Raul.
O Abel foi à casa do Raul. Em casa do
Raul há um jardim e uma horta com alface,
tomate e couve. No jardim, o Abel viu rosas
e um bonito caracol. O caracol anda muito
lentamente e tem medo do sol.

4.

a) Copia o texto para a sua ficha.

b) Copia todas palavras com al, el, ol, ul.

Unidade Temática- Comunidade
Leitura e Escrita de al, el, il, ol e ul



c) Completa as palavras com (al, el, Al, Il, Ol).

d) Circula palavras com (al, el, il, ol e ul).
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____guidar         ____da
____ga             ____da

mel,      bananal,      funil,      frágil.

e) Separa as palavras e descobre as frases.
Transcreve-as para o teu caderno.

AmãedoLuisvaiaomercado.

 OpaideuumamaçaaoJaime.
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                 Texto
            O acampamento.
Em Agosto, os manos vão um mês para o
campo. Um grande grupo de amigos monta
as tendas junto à Quinta da Fonte, que é a
casa dos tios da Vanda e do António. As
tendas são montadas na encosta, onde há
menos vento. As meninas vão apanhar
morangos e melancias. Os meninos vão ver
os pintos e os gansos. O grupo brinca muitas
vezes aos espantalhos para assustar um
bando de pardais na sementeira.
Que grandes malandros!

5. Responde às seguintes perguntas.

a) Em que mês os manos vão para o campo?

b) Onde fica a casa dos tios da Vanda?
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c) Onde são montadas as tendas?

d) Completa as frases com palavras do texto.

e) Copia o texto para o teu caderno.

f) Ordena as palavras formando frases.

As_____vão apanhar____e____
Que ___________malandros!

maçãs, apanhar, morangos vão As meninas e.

pinto ver e os gansos vão Os meninos.
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1. Resolve os problemas e responde.

a) Cada aluno da 2ª classe tem 2 livros.

Quantos livros terão 10 alunos da 2ª classe?

Responde: os 10 alunos terão ________ livros.

b) Cada fila da sala de aula tem 5 carteiras.

Em 10 filas, quantas carteiras podem ter?

Responde: Em 10 filas pode ter__________ carteiras.

c) A Ana tem 42 lápis e a Joana tem 34.

Quantos lápis têm as duas meninas?

Responde: As duas meninas têm _________ lápis.

d) A Fátima comprou 52 laranjas e a Tânia 22.

Quantas laranjas compraram as duas meninas?

Resposta: As duas meninas compraram _______ laranjas.

e) O Jaime tem 78 livros e o seu irmão rasgou 34

Quantos livros ficaram com o Jaime?

Resposta: O Jaime ficou com ________ livros.

f) O Senhor António tinha 99 ovelhas e vendeu 46.

Com quantas ovelhas ficou?

Resposta: O Senhor António ficou com _______ ovelhas.
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2. Calcula as operações de adição e subtracção.

3. Completa os espaços:

4. Calcula e usa a forma vertical como no exemplo.

32+62=______            40+50=_______          79 – 43=______ 

24 – 13 =______          27+42=_______          70+10=_______ 

99 – 63 =______         65 – 35 =______

57=  50=_____                   88=_____+8                         16=_____+6

75=_____+5                        76=_____+6                         27=20+____

46=40+ _____                    73=70+____                        15=10+____

___+40=49                        ____+99=100                       36=6+_____

a) 43 – 32= 11    43
– 32
    11

b) 63 + 32=                                               c) 65 – 23=

d) 59 – 41=                                                e) 68+11=

f) 99+0=                                                    g)100 – 100=

h) 90 – 50=
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5. Compara usando os sinais >,< ou =.

6. Lê os números como no exemplo.

7. Escreve o valor de posição do algarismo como
no exemplo:

50 ______25                       58_______85               79______ 97

35_____39                          100____100                  63_______36

70______47                         58_____58

31
29
67
52
43
14
13
82
28
66
16
99

trinta e um três dezenas e uma unidade

a) 90+1 = 91; lê-se noventa e um.

b) 90+3=__________________________________________________

c) 70+4=__________________________________________________

d) 80+8=__________________________________________________

e) 90+5= __________________________________________________

f) 60+6= __________________________________________________

g) 30+4= _________________________________________________
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8. Liga cada acontecimento à sua data.

           Dia internacional da crianças                       7 de Abril

Dia internacional dos trabalhadoras                      3 de Fevereiro

                                        Dia da família                         1 de Maio

                                              Dia da paz                         4 de Outubro

         Dia dos heróis Moçambicanos                       25 de Junho

         Dia da mulher Moçambicanos                      25 Dezembro

       Dia da independência nacional                       1 de Junho

.
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.

.

.
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.

.

.



18      3

Trabalho de Matemática

14

9. Completa com um dos sinais +, -, x, e : de modo a
obter resultado 6 em cada caso.

10. Completa os espaços vazios.

11. Calcula e completa.

12      2 6

18
    

  3 24      4
2        4

16
    

  10

3        2

11       5

8-___ = 4                              ____-4=0                           8÷4= _____
12÷2=____                            8÷2=_____                          6÷2=_____
4÷2=____                             9÷3=_____                          10÷2=____

8÷2 =_____ porque 4 x_____ = 8

12÷4=_____ porque ____ x 4 = 12

18÷3=_____ porque 6 x ____ = 18

4÷2 =_____ porque 2 x ____ = 2

9÷3 =_____ porque ___ x 3   = 9

10÷2=_____ porque 5 x ____ = 10


