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1. Lê o texto da página 51 e responde as questões.

a) Quem são as personagens do texto?

b) Repara nos versos: “ ouviu, então/ a voz
fraquinha do patrão/ dizendo à cozinheira.”
Quem ouviu a voz do patrão?

c) Por que motivo tinha o patrão uma
voz fraquinha?

d) O Que pediu o patrão à cozinheira?

c) O que podia o patrão comer naquele
momento?
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1.1 Na tua opinião, era possível a cozinheira satisfazer o pedido do
patrão? Por quê?

1.2 Utiliza as palavras do quadro para completar o poema.

Fugiu a galinha da________.
Mas logo veio o galo para a sua ______.
Com grande _____________.
O patrão sentou-se à________.
O ovo________e à galinha________.

tristeza     capoeira    comeu
beira       mesa       agradeceu
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2. Redacção
2.1 Sobre os animais domésticas.

Não esquece de citar os animais domésticos
que conheces, onde e com quem vivem, quais
os cuidados a ter. E se tiver alguns doentes
como deve se comportar? Quais as que têm
em casa? E se não o tens quais gostaria
de ter? O que nos oferece estes animais? Etc.

2.1 Sobre os animais selvagens

Os animais selvagens vivem longe ou perto
do homem? Indica os animais selvagens que
conheces. Destes qual é o animal mais
perigoso? É possível aproveitarmos algo dos
animais selvagens? O que nos dão esses
animais? Gostas de alguns deles? Pode citar.



Trabalho de Português

4

3. Conjuga os verbos nos tempos indicados.
3.1 Verbo no presente

Eu sou aluno da 3ª classe
Tu és________________
Ele/Ela é_____________
Nós somos_____________
Vós sois______________
Eles/Elas são___________

3.2 Verbo ser no pretérito perfeito

Eu fui aluno da 2ª classe
Tu foste______________
Ele/Ela foi____________
Nós fomos____________
Vós fostes____________
Eles/Elas_____________
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3.3 Verbo ser no futuro perifrástico.

3.4 Dos verbos abaixo indicados completa as frases seguintes.

Eu hei-de ser aluno da 4ª classe
Tu________________
Ele/Ela_____________
Nós________________
Vós________________
Eles/Elas____________

dançar   correr   fugir   brincar   

Pretérito perfeito
O Carlos_____(dançar) na festa do carnaval.
No intervalo o menino_____(correr).
Futuro perifrástico
O macaco_____(fugir) do mato.
Presente
O Rui _____(brincar) na rua.
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3.5 Copia a tabela para a sua ficha e completa-a com formas
verbais seguintes.

estou           hão-de-estar    estivestes
hei-de-estar    hei-de-estar     estão
estamos        hás-de-estar    esteve    

Pretérito perfeito Presente Futuro perifrástico
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4. Lê o texto da página 21 responde às seguintes
perguntas.

a) Boa noite desculpe o atraso
Quem diz estas palavras?

b) A que atraso ele se referia?

c) A que hora deveria se apresentar ao local?

d) Que tipo de refeição atrasou o Carlos?

e) Será que o pai gostou do comportamento
do Carlos?
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5. Redacção
5.1 Sobre a minha família.

Com quem vive? Onde vive e quantos são?
Quem são esses membros e o que fazem?
Quem é o mais velho, o mais novo.
Quais são as profissões.

5.2

Escreve uma carta para os seus pais, onde
vais dizer tudo quanto lembras nos cuidados
que te dão desde lá até então. O que pensas
futuramente que deveria continuar a fazer ou
comportar-se de modo que eles continuem a
amparar-te.



1. Escreve os números de 2 em 2 começar de 0 a 100.
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2. Escreve os números de 5 em 5 começar 0 a 100.

3. Escreve os números de 10 em 10 começar 0 a 100.

4. Escreve os números de 20 em 20 começar 20
até 100.



5. Calcula.

Trabalho de Matemática

9

     45
 +  34

4x5=_____                6x8=_______                   4x2=______

8x9=_____                2x3=_______                    5x9=______

2x10=_____               3x10=______                    4x4=______

20÷5=_____              47÷7=______                    8÷4=______

72÷9=_____               6÷2=_______                   45÷9=_____

20÷2=_____               30÷3=______                   8÷2=______

     63
 +  36

     72
 +  27

      97
 -   42

     65
 -   34

     85
 -   14



6. Completa a tabela de acordo com exemplo.

7. Escreve os números ordinais nos seguintes nomes.
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Vigésimo ______                            Trigésimo____

Oitavo______                                  Quarto______

Primeiro_______                            Décimo Sétimo______

Sexto______                                    Quinto_____

Nono______                                    Décimo_______

Terceiro_______                              Vigésimo Sétimo ____

 Segundo_____                               Décimo Nono____

a 30
10

12 21 3 15 6 24 9 18 27
a ÷ 3

b 2 4 7 6 9 3 1 5 8 10
b x 2



8. Faz a correspondência.

9. Compara os números usando os sinais >,< ou  =.
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30º                                                        Oitavo

2º                                                           Décimo Sétimo

19º                                                          Trigésimo

24º                                                          Segundo

17º                                                           Décimo Nono

8º                                                            Vigésimo

79_______705               1000______100              414_____16

532______632               775______ 725               230_____230

889_______888            970______79                  109______109

.
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.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



10. Escreve os dias da semana.

11. Completa. Os meses do ano são:
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Segunda-feira.

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

Janeiro                   ______________         ______________

______________       ______________         ______________

______________       ______________         ______________

______________        ______________         ______________



12. completa.

13. Escreve os número de 0 a 500
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Eu nasci      no dia _________? De_______? _______?

Agora tenho _____________ anos.  

Comecei a estudar com  _________________ na 1ª classe.


