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1.Português	
 Actividade de produção textual 

1. Redige uma notícia de carácter nacional, tendo em conta as seguintes características: 

• Título; 

• Linguagem clara e objectiva; 

• Informação actual; 

• Informação apresentada em forma de colunas; 

• O primeiro parágrafo deve responder às perguntas: “Quem? O quê? Onde? Quando?” 

• Os parágrafos subsequentes devem responder às questões: “Como? e Porquê?”. 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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2. Faz a descrição do bairro onde vives. Não te esqueças que para descrever uma 
determinada realidade deve se observar minuciosamente o que se pretende descrever. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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2.	Matemática	
Expressões numéricas  

As expressões numéricas são grupos numéricos calculados por operações 

matemáticas (adição, subtração, multiplicação, divisão, etc.) que seguem determinadas 
ordens. 

Esses conjuntos com números são separados por símbolos gráficos – representações 

que determinam a sequência em que as expressões devem ser efetuadas. Os principais 
sinais são:  parênteses curvos () e parênteses rectos [ ]. 

Sequência dos símbolos gráficos 

As regras que usam-se para resolver expressões numéricas com números inteiros são 
as mesmas que aplicam-se aos números fracaionários e decimais: 

• 1°: calcular primeiro o que estiver dentro dos parênteses. 

• 2°: calcular todas as operações dentro de parênteses rectos. 

• 3°: se houver, calcular o potência  

OBSERVAÇÃO: entre duas operações com a mesma prioridade, a primeira a calcular 

será a que aparecer em primeiro lugar, começando da esquerda para a direita, por 

exemplo, 6x4÷3, devemos primeiro calcular6x4, colocar o resultado e depois efectuar a 
operação seguinte. Neste caso teríamos: 6x4÷3= 24÷3=8. 

RECORDA:  

Para adicionar ou subtrair números decimais é preciso:  

Igualar o número de casas decimais das parcelas acrescentando zeros à direita do(s) 

número(s), se necessário; colocar vírgulas debaixo das vírgulas; somar ou subtrair 

como se fossem números naturais, colocando a vírgula do resultado debaixo de outras 
vírgulas. 

 



 
5 

Vamos agora, ver exemplos de uma expressão numérica: 

Exemplo 1: 
 
[(24) ÷ 8 + 5 . 3] ÷ 6 =       

 
=[24 ÷ 8 + 5 . 3] ÷ 6 =  

 
=[3 + 15] ÷ 6 =  
 
=[18] ÷ 6 = 

 
=8 ÷ 6 = 3 

 
Exemplo 2:  

(27 + 21)2 : {4 . [800 – (18 + 10)2]}= 

=(48)2 : {4 . [800 – (28)2]}= 

=2304 : {4 . [800 -784]}= 

=2304 : {4 . 16}= 

=2304 : 64= 36 
 

Exemplo 3 
 

7+3x [12,3 - (72 + 38,7)] - 10,7 

=7+3x [12,3 - (49 + 38,7)] - 10,7 

=7+3x (12,3 – 10,3) - 10,7 

=7+3x 2 - 10,7 

=7 + 6 - 10,7=13 - 10,7=2,3 
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Exercícios  
Calcula o valor das seguintes expressões: 

a)40 – [25 + ( 2³ - 7 )]                 f)  ( 8 + 6 x 8 : 4) + [ 3 + 15 : 5 + 5]      

 

 

 

 

b)10 – 4,8 + 3,85 – 6,78                 g) 25 : 5 + ( 8 + 3 x 10 : 2) + ( 4 x 3 – 14 : 7) 

 

 

 

 

 

c) 8,85 + 0,4 – 1,35 x 2                            h) [12 – 5 x 2 + (24: 3 – 7)] + 5       

 

 

 

 

d) 45 –  4 x [( 9 x 12 – 14 x 7 ) : ( 15 – 5 x 2 )]=             
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e)      2 + 0,5 + %
&

 =                  d)       38 + [( 143 : 11 + 7 ) – 5 x 2]: 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8 

3.	Inglês	
Study this example: 

Wolfgang Amadeus ´Mozart was an Austrian musician and composer. He lived from 

1756 to1791.He started composing at the age of five and wrote more than 600 pieces 
of music. 

He was only 35 years old when he died. 

Lived / started / wrote / was / died are all past simple. 

Very often the past simple ends in-ed (regular verbs): 

                  . I work in a travel agency now. Before I worked in a shop . 

                  .We invited them to our party but they decided not to come. 

                   .The police stopped me on my way home last night. 

                   .She passed her examination because she studied hard. 

But many verbs are irregular. The past simple does not end in –ed .For example: 

Write   _____wrote                           .Mozart wrote more than 600 pieces of music. 

See   ______saw                                .We saw Rose in town a few days ago. 

Go   ______went                               .I went to the cinema three times last week. 

Shut   _____shut                               .I was cold  ,so I shut the window. 

In questions and negative we use did/didn´t + infinitive (enjoy, see, go,etc.): 

A: Did you go out last night? 

B: Yes, I went to the cinema but I didn´t enjoy the film much. 

.When did Mr. Thomas die? About ten years ago. 

.Did you have time to write the letter? No, I didn´t. 
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NB. The past of ´´be ´´is was/were 

I was angry because they were late. 

Was the weather good when you were on holiday? 

Did you go out last night or you were too tired? 

 

Exercises 

Put one of these verbs in each sentence (  past simple ): 

Buy    catch    cost      drink    fall   hurt   sell     spend     teach     throw    win   
write 

 

1. Mozart __________________more than 600 pieces of music. 

2. How did you learn to drive? My  father ___________________________me. 

3.  We couldn´t afford to keep our  car , so we __________________________it. 

4. I was very thirsty. I  ____________________the water very quickly. 

5. Paulo and I played tennis yesterday. He is much better than me, so he 
_______________easily. 

6. Anna _______________________down the stairs this morning and 
__________________her leg. 

7. John_________________ the ball to Shoe, who ______________________it. 

8. Joana_______________ a lot of money yesterday.  She __________________a 
dress which________________6000 MT.                                                                                              
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4.	Ciências	Naturais	
 Aparelho circulatório Humano 

Circulação ‒ é o transporte do sangue e movimento das substâncias dentro do 
organismo. 

Importância da circulação  

• Transporte das substâncias dentro  do organismo ( substâncias nutritivas, 

oxigénio e dióxido de carbono); 

• Distribuição de sangue pelas diferentes partes do organismo; 

 

Constituição do aparelho circulatório 

 

• Coração 

• Vasos sanguíneos (artérias, veias, capilares)  

 

Funções das partes do coração 
 

Coração ‒ é um órgão musculado, situado na caixa torácica, entre os pulmões, o seu 

tamanho é semelhante a um punho fechado e pesa em média 300g. 

Possui duas metades, a direita e a esquerda, cada uma subdividida em duas cavidades 

uma superior ‒ a aurícula, e uma inferior ‒ o ventrículo. 

 

 O coração tem quatro cavidades, duas aurículas (direita e esquerda) e dois ventrículos 

(direito e esquerdo).O lado esquerdo está separado do lado direito por uma parede 

muscular, músculo cardíaco, que impede a comunicação entre os dois lados e permite 

apenas a comunicação ente a aurícula e o ventrículo do mesmo lado. Essa 

comunicação é feita através de válvulas.   

 
O coração tem como função bombear o sangue para as diferentes partes do corpo. 
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Vasos sanguíneos  

 
Artérias ‒ são vasos cujas paredes são espessas, musculosas e o seu diâmetro 

interior é inferior ao das veias. 

 

Principais artérias 

• Artéria aorta ‒ que sai do ventrículo esquerdo. 

• Artéria pulmonar ‒ que sai do ventrículo direito 

 

Veias ‒ são vasos com paredes menos espessas e menos musculosos, tem como 

função, transportar o sangue das diferentes partes do corpo para o coração. 

 

Principais veias 

• Veias pulmonares ‒ que entram na aurícula esquerda. 

• Veias cavas‒ (superior e inferior) que entram na aurícula direita. 

 

Capilares ‒  são vasos circulatórios muito finos que se espalham por todo o corpo. E 

têm como função realizar as trocas de substâncias ao nível dos tecidos, permitir a 
comunicação entre as artérias e as veias, fazendo com que a circulação seja um 

circuito fechado.    
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Exercícios  
1. Define circulação?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

2. O aparelho circulatório é constituído pelo coração e vasos sanguíneos 

 
a) Menciona os três tipos de vasos sanguíneos que aprendeste. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

b) Menciona as partes que constituem o coração 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

c) Preenche  a tabela sobre os vasos sanguíneos e suas funções 

 

Tipos de vasos 

sanguíneos  

   

 

Função 
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5.	Ciências	Sociais	
Início e razões do tráfico de escravos  

Em África a escravidão era praticada muito antes da chegada europeia. Os escravos 

eram usados apenas no trabalho doméstico. Eram considerados escravos os filhos de 

escravos, os devedores insolventes, os condenados por certos delitos e as crianças 
vendidas no tempo da fome. A fonte principal de obtenção de escravos eram as guerras. 

Este comércio não atingiu as proporções do tráfico realizado pelos europeus, a partir 
do século XVI.   

As razões que levaram ao tráfico para América foram as seguintes  

• Desenvolvimento de grandes plantações de açúcar e tabaco, que exigem um 

número elevado de mão-de-obra. 

• A fraca adaptação dos americanos ao duro trabalho das plantações. Isso 

provocou a morte de muito deles. Sem mão-de-obra para as plantações, os europeus 

decidiram importar homens fortes de África. 

• Os elevados lucros obtidos pelo comércio de mão-de-obra negra para a América 

animaram os europeus a intensificarem o tráfico desde África.   

Exercícios  

Expansão mercantil página (30 á 320)  

1. Indica os acontecimentos dos seguintes anos. 

a). 1415 _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

b).1488______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

c).1498______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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1.1. Indica três razões da prioridade portuguesa na expansão. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

1.2. Que significado teve a descoberta do caminho marítimo para a India. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Escravatura na África antes da presença europeia.  

a). Antes da presença europeia na África qual era a principal fonte de aquisição de 
escravos. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

b). Quem era considerado escravo nessa época   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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3. Escravatura europeia. 

a). Quais foram as razões que levaram ao tráfico de escravos para a América. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Continua estudando ei protegendo˗te do inimigo comum,Covid19, acompanha todas as medidas de prevenção 

divulgadas pelo Ministério da Saúde. 

Cuida de ti e dos outros 
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6.	Ofícios	
Trabalho prático: Pasta de papel 

Semana de 20/04 à 01/05. 

A pasta de papel consiste em recortar o papel seja, jornal, papel higiénico, folhas e 

qualquer outro tipo de papel ao alcance do aluno, mergulhando em água durante 24h, 
amassado com pasta de farinha ou cola de madeira. 

Esta mistura produz um material moldável que pode ser convertido em trabalhos 
artísticos de grande interesse.  

Cria objectos lúdicos da tua imaginação ou escolhe um dos exemplos abaixo usando 
a pasta de papel. 

_ Figura humana; 

_ Máscaras; 

_ Vasos de decoração; 

_  Copos; 

_ Moldes de tigelas plásticas; 

 

	

	

	

	

	

	



 
17 

7.	Educação	Moral	e	Cívica	
A passagem da adolescência para a fase adulta.  

ADOLESCÊNCIA. 

A adolescência é uma fase de desenvolvimento do ser humano que engloba uma série 

de modificações físicas, psicológicas e sociais. As modificações físicas são as mais 
facilmente observáveis.  

  A adolescência ocorre entre os 14 e os 18 anos e, em alguns casos, até aos 21anos. 
Depois desta fase passamos para a idade adulta. 

Nesta fase da adolescência existem duas modificações observadas, que são 
modificações físicas e desenvolvimento intelectual. 

MODIFICAÇÕES FÍSICAS. 

As mudanças físicas que ocorrem na adolescência consolidam as ocorridas na pré-
adolescência. 

  Nesta fase as raparigas e os rapazes completam o crescimento físico. Geralmente o 

crescimento dos rapazes termina um pouco mais tarde em relação ao  das raparigas, 

pelo que a sua altura e o seu peso continuam a  aumentar até uma idade mais tardia  
(até cerca dos 21 anos de idade). 

É muito importante que continuemos a praticar desporto, de modo a que o nosso corpo 
se mantenha saudável.  

 O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL 

Os jogos e as brincadeiras da fase anterior são substituídos pela curiosidade que os 

adolescentes sentem em conhecer o mundo e os outros, desenvolvendo a sua 
imaginação. 

Procuram respostas para suas perguntas através da leitura de revistas, livros e outros 

documentos que lhes permitem alargar horizontes. O diálogo com as pessoas adultas 
também ajuda o desenvolvimento intelectual. 
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Entre os 18 e os 21 anos, começa a consolidar a sua integração social, sente obrigação 

de cumprir as normas das pessoas adultas. É a partir dos 18 anos que todas as pessoas 

podem participar na vida política, escolhendo os seus representantes através do voto, 

ainda aqui escolhe um parceiro e que se inicia um processo de conhecimento mútuo 
chamado namoro. 

 

Exercícios 

   1 No período da nossa vida compreendido entre a adolescência e a fase adulta 
observam-se duas grandes modificações. 

  a) Quais são?                                 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

b) O que é adolescência? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

c) Em que intervalo de anos ocorre a adolescência? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

2. Para que fase passamos depois da adolescência? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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3.Nesta fase o crescimento das raparigas e dos rapazes é igual? Justifica a tua 
resposta. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

4.Com que idade o adolescente começa a consolidar a sua integração social? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

5. Define o conceito de namoro. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

6.Depois de teres lido e respondido às questões sobre o tema, adolescência faz uma 
composição em dez linhas, falando dos cuidados a ter durante a adolescência. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 


