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1.Português	

A	frase	complexa	
Como já aprendeste nas classes anteriores, a frase simples é aquela que apresenta 
apenas uma ideia ou oração. 
Exemplo: O Manuel entrou na livraria. 
A frase complexa é aquela que transmite duas ou mais ideias (orações). 

Exemplo: O Manuel entrou na livraria e comprou um livro. 
Orações coordenadas 
A oração é um conjunto de palavras que tendo um sentido completo, dão uma 
informação, uma ordem, faz uma pergunta ou exprime um sentimento. 
Exemplo: O Manuel comprou um livro. 
Orações coordenadas são aquelas que não dependem umas das outras e podem, por 
isso, separar-se e ocorrerem como orações independentes.  
Existem vários tipos de coordenação, dentre os quais podemos destacar: a copulativa 
e a adversativa. 
Oração coordenada copulativa é a que é introduzida pelas conjunções e locuções 
coordenativas copulativas: e, nem, não só…como também. 

Exemplo: O Manuel entrou na livraria e comprou um livro. 
Oração coordenada adversativa é a que é introduzida pelas conjunções e locuções 
coordenativas adversativas: mas porém, contudo, no entanto. 

Exemplo: Os alunos desataram a cantar, mas o professor interrompeu-os. 
Exercícios  
1. Lê o texto da página 19 do Livro do Aluno e responde às questões de 
compreensão do texto e funcionamento da língua. 
2. Lê as informações patentes nas páginas 21, 22 e 23 do Livro do Aluno e define 
os seguintes meios de comunicação: 
a) O fogo; 
b) O batuque; 
c) A rádio; 
d) A televisão e; 
 A Notícia 
A notícia é o relato objectivo, claro e actual de um acontecimento de interesse geral. 
Estrutura da notícia 
A organização de uma notícia obedece à ordem decrescente de importância, isto é, 
conta-se primeiro o incidente e depois apresenta-se os pormenores. A notícia apresenta 
a seguinte estrutura: 

• Lead ou parágrafo - guia – é a parte da notícia que responde às perguntas: O 
quê? Quem? Onde? Quando? 

• Corpo da notícia - é a parte da notícia que responde às perguntas: Como? 
Porquê? 

A notícia pode ser de carácter: 
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• Nacional – quando apresenta factos ou informações sobre o país em que o leitor 
se encontra. 

• Internacional – Quanto relata acontecimentos ocorridos em outros territórios ou 
países.   

Exercícios 

1. Lê o texto da página 24 do Livro do Aluno e responde às questões seguintes: 
a) Divide o texto em partes, identificando o parágrafo - guia e o corpo da notícia. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
b) Responde às perguntas do parágrafo - guia (O quê? Quem? Onde? Quando?) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
c) A que carácter pertence a notícia que acaba de ler? Justifica a tua resposta. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
2. Lê o texto da página 26 e responde às perguntas 1 e 2. 
Complementos circunstanciais 

 
Os complementos circunstanciais são os que ajudam na compreensão da frase, 
embora não façam falta para a compreensão da mesma. Esses podem indicar o tempo, 
o lugar, a causa ou o fim. 

• Complemento circunstancial de tempo - aquele que response à pergunta 
“Quando?”. 

Exemplo: eles chegaram ontem.  
• Complemento circunstancial de lugar – responde à pergunta “Onde?”. 

Exemplo: Os meninos estão no cinema. 
• Complemento circunstancial de causa – responde à pergunta “porquê?”. 

Exemplo: Ele teve nota negativa porque não estudou. 
• Complemento circunstancial de fim - responde à pergunta “para quê?”. 

Exemplo: Estuda para passar de classe. 
Exercícios 

1. Resolve às actividades de funcionamento da língua da página 27 do Livro do 
Aluno. 
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Complemento directo e indirecto 
Além dos complementos circunstanciais existem os que são designados directos e 
indirectos, como podemos ver a seguir: 
• Complemento directo é aquele que se liga directamente ao verbo e recebe 
directamente a acção descrita pelo verbo. 

Exemplo: Um menino carrega um saco na cabeça. 
• Complemento indirecto é o que se liga ao verbo através de uma preposição. 

Exemplo: O saco pertence aos meninos. 
Exercícios 

1. Lê a ficha informativa e resolve os exercícios número 1, 2 e 3, de funcionamento da 

língua, patentes na página 31 do Livro do Aluno. 
 

Formas de frase 
Nas classes anteriores apreendeste que quanto à forma a frase pode ser afirmativa ou 
negativa. Para além destas formas a frase pode estar na voz activa ou passiva.  
• Forma activa é aquela que indica o sujeito que pratica a acção expressa pelo 
verbo. 

Exemplo: O José comprou um livro. 
• Forma passiva é aquela que indica que o sujeito sofre a acção expressa pelo 
verbo. 

Exemplo: Um livro foi comprado pelo José.  
 
Exercícios 

1. Resolve às actividades de compreensão do texto e funcionamento da língua das 

páginas 31 e 32 do Livro do Aluno.  

Nota: Lê a ficha informativa da página 32 e observa a tabela que apresenta as mudanças que 

ocorrem nas frases na transformação de  activas para passivas (vice-versa). 
 
Tipos de sujeito 
Sujeito oculto ou subentendido é aquele que não vem expresso na oração, mas que 
poderá ser reconstituído, através das pessoas gramaticais indicadas pelas formas 
verbais.  

Exemplo: Passei parte da minha infância e da juventude neste lugar. 
Na frase acima, a expressão “passei” tem como sujeito subentendido “eu”, visto que, o 
verbo remete-nos à 1 ᵃ pessoa do singular. 
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• Sujeito inexistente é aquele que indica fenómenos naturais, como por exemplo, os 
verbos nevar, chover trovejar, relampejar, etc. 

Exemplo: Chovia sempre. 
Exercícios 

1. Indica o tipo de sujeito de cada uma das seguintes frases e identifica-o, como no 

exemplo. 

Exemplo: Chegaram tarde. 

Sujeito subentendido ou oculto (eles) 

a) Nevava frequentemente. 

b) Brincamos durante toda a tarde. 

c) Estou bastante isolada. 
 

2. Escreve quatro frases da tua autoria em que o sujeito é subentendido. 
A descrição 
A descrição é um texto que consiste na apresentação de características de pessoas, 
objectos, ambientes, animais, etc.  
Para uma boa descrição pressupõem-se as seguintes etapas: 
• Observar atentamente; 
• Escolher os aspectos mais significativos; 
• Organizar os dados recolhidos e; 
• Fazer um plano (descrever do mais próximo para o mais distante, de dentro para 
fora, da esquerda para direita (vice-versa), etc). 

Na descrição deve se ter em conta às seguintes perguntas sobre o objecto descrito: O 
quê? Como é? Onde se encontra? O que tem? Para que serve? Gostou? Porque gostou 
ou não?  
Exercícios 

1. Lê o texto da página 42 do Livro do Aluno e responde às perguntas seguintes: 

a) Qual é o objecto da descrição? 

b) O que se diz acerca das características físicas da pessoa descrita? 

c) Faz o levantamento das palavras usadas para descrever a pessoa. 

d) Atribui um título ao texto. 

2. Descreve a escola onde estudas. 
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2.	Matemática	

Fracção	
 
 Fração é um modo de representar as partes pelas quais um objeto foi dividido. Assim, 

toda fração representa uma divisão e um número racional. 

Existem diversas definições para frações, que são utilizadas de acordo com as 

necessidades didáticas do público-alvo. As mais usadas são: 

• Uma fração é a representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido 

em partes iguais; 

• Uma fração representa uma divisão, em que o numerador equivale ao 

dividendo e o denominador equivale ao divisor; 

• Uma fração é um número racional. 

• Todas essas definições estão corretas e todas elas serão explicadas no 

decorrer deste artigo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Denominador – Indica em quantas partes o todo foi dividido. 
Numerador - Indica quantas partes foram consideradas. 
Traço de fracção – Indica divisão 
 
ADIÇÃO E SUBTRACÇÃO DE FRACÇÕES COM DENOMINADORES 

DIFERENTES 
 
Para adicionar ou subtrair fracções com denominadores diferentes utilizamos o m.m.c. 

para obter fracções equivalentes com o mesmo denominador e depois adicionam-se 

ou subtraem-se os numeradores, mantendo-se o denominador. 

Numerador 
 
Traço de fracção 
 
Denominador 
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Exemplo: 
𝟐
𝟑
+
𝟑
𝟒

 

Como somente podemos somar frações que possuam denominadores iguais 

devemos substituir as frações dadas por outras duas equivalentes que possuam o 

mesmo denominador. 

 

1º.  Vamos calcular o mmc dos denominadores que será o novo denominador das 

frações a serem criadas.  

O mmc poderá ser calculado da seguinte maneiras: 

• m(3)=0, 3, 6, 9, 12, 15,.... 

• m(4)=0. 4, 8, 12, 16,...              entao o mmc(3,4)=12 

Então o novo denominador das duas novas frações será 12. 

𝟐
𝟑(𝟒)

+
𝟑
𝟒(𝟑)

 

2º . Multiplicam-se ambos termos pela fracção: 

𝟐
𝟑(𝟒)

+
𝟑
𝟒(𝟑)

 

• Na primeira fracção  
𝟐
𝟑(𝟒)

, o 4 deve multiplica o numerador e o denominador, e 

na segunda fracção 
𝟑
𝟒(𝟑)

  o 3 também deve multiplicar o numerador e o 

denominador, então teremos:
'×)
*×)

+ *×*
)×*

  

3º. Obtêm-se fracções equivalentes às iniciais, más com denominadores iguais: 

𝟖
𝟏𝟐

+
𝟗
𝟏𝟐

 

4º. Adicionam-se ou subtraem-se os numeradores, mantendo-se os denominadores: 

𝟖
𝟏𝟐

+
𝟗
𝟏𝟐

=
𝟖 + 𝟗
𝟏𝟐

=
𝟏𝟕
𝟏𝟐

 



 8 

 

EXERCÍCIOS 
1. Calcula 

a) 0
1
+ *

02
  

 

 

b) 3
4
− 1

0'
  

 

 

c) )
*
+ 0

4
+ *

)
  

 

d) )
1
− 3

02
+ '

)
  

 

e) *
'
+ 0

*
− 1

02
  

 

f) *
)
+ 1

4
− 3

0'
− '

6
  

 

g) '
*
+ 6

)
  

NB: resolve os exercicios de forma clara e objectiva. Caso tenha dúvidas não tenha 

receio de consultar-me através de 845110115(Chamadas, SMS e Whatsapp) ou 

kelvinmuchacha@gmail.com no período das 9h ate 19h. 
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3.	Inglês	
Read the text carefully 
 

My brother´s name is Telio. He is 21 and he is a student at university. He wants to be a 

lawyer one day. 

He is tall and has short hair. Telio lives in Johannesburg, in South Africa. He is 

Mozambican and speaks 

Xitswa and Portuguese but he also speaks English very well. He visits us every 

December. Then he brings 

us T-shirts, socks and shoes from South Africa. He brought my mother a nice dress 

last time. 

 

Write 
Write the paragraph about Telio and complete it with the correct form of the verb. 

My brother´s name is Telio. He (be)___________21 years old and he 

(be)______________ a student at university. He (want)_____________ to be a lawyer 

one day. He (be) ___________ tall and (have)___________short hair. He ( live ) 

______________in Johannesburg in South Africa .He (be)__________Mozambican 

and he ( speak)________________Xitswa and Portuguese, but he also 

(speak)______________ Englsh very well. He (visit)________________ us every 

December. Then he (bring) ____________________ us T-shirts ,socks and shoes 

from South Africa. 

Conjugate these verbs in the Present Simple affirmative: go, sleep, bring, watch, 

see, look. 

 

Obs .Reviewing the two Presents (Simple and Continuous) is very important 
because shortly we are writing a test. 
 

By : Teacher Elias Nhanombe                                                                                                   

(842778313) 
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4.	Ciências	Naturais	

Biodiversidade	
 
Biodiversidade é a variedade de espécies de animais, vegetais e outras incluindo o meio 

ambiente em que vivem e de que fazem parte e os processos e condições específicas 

que suportam a vida destes seres vivos. 

Cada ser vivo utiliza os recursos disponíveis no se meio habitacional como˸ 

na água, no ar e no solo. 

Os animais que vivem na água dividem- se em dois grupos: 

• Os que vivem na água doce (rios, lagos e ribeiros) .  

• os que vivem na água salgada (mares, oceanos e praias). 

Os animais que habitam a superfície terrestres, nos desertos, florestas, savana são 

influenciados pelo tipo de terreno e pelo clima que existe neste lugar. 

 

Importância da biodiversidade 

 
• A população humana depende do ambiente costeiro, pois as inúmeras espécies 

de plantas e animais constituem um recurso vital para o bem destes habitantes; 

• A pesca representa emprego para muitas famílias na região costeira; 

• Os produtos da pesca representam a componente mais importante na 

alimentação da população costeira e dos habitantes do interior; 

 

Conservação da biodiversidade 

 
A conservação da biodiversidade deve ser reforçada, há uma necessidade de criar um 

ambiente que garante benefícios sustentáveis para as gerações presentes e futu 
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Exercícios 

1.O planeta terra, com a sua fantástica dinâmica, é caracterizada pela 

enorme diversidade de seres vivos que nele existem.   

a) Defina Biodiversidade  
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

2.Cada ser vivo utiliza os recursos disponíveis no seu meio habitacional 

a) Diga quais são os meios habitacionais dos seres vivos que 
aprendeste? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

b). Da exemplo de 5 animais aquáticos. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
4.Onde habitam os animais que vivem na superfície terrestre? 
 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

5. Qual é a importância da Biodiversidade? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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5.	Ciências	Sociais	

Consequência	da	expansão	e	penetração	mercantil.	
 
Descobrimento de novos mercados  
Descobriu-se a costa africana até ao litoral sudeste da África; descobriu-se o 
continente americano que foi chamado novo mundo e descobriu-se o oceano pacífico. 
  
Avanço no campo das ciências 
 Desenvolvimento das ciências náuticas, ciências naturais humanas, desenvolvimento 
da medicina. 
 
Avanços científicos e técnicos da Europa a partir do século XV 
“Os grandes navegadores devem sua reputação aos temporais e tempestades” 
 
Parir do século XV registou-se na Europa avanços técnicos e científicos. Estes avanços 
contribuíram para um objectivo principal: encontrar um caminho que levasse à Índia 
sem passar palas terras dominadas pelos Muçulmanos. Os Europeus desenvolveram 
as ciências náuticas passando a usar novos instrumentos que ajudaram na navegação 
tais como: a bússola, o quadrante e o astrolábio. Estes três instrumentos ajudaram os 
marinheiros a orientarem-se pelos astros, tanto de dia como de noite, podendo assim 
navegar no alto mar sem o risco de se perderem. 
O astrolábio e o quadrante permitem medir a altura do sol e outras estrelas para calcular 
a nossa posição no globo terrestre. 
 
O papel de Portugal na Expansão 
Experiência acumulada e as informações transmitidas pelos povos da Costa Oriental 
Africana, que faziam frequentes viagens à Índia, foram muito importantes para que 
Vasco Da Gama e a sua esquadra chegassem ao Oriente em 1498. A descoberta do 
caminho marítimo para a Índia significou o cumprimento de um objectivo da Europa: 
descobrir uma rota comercial mais barata e segura para trazer especiarias e outros 
produtos do Oriente. 
 
As razões da prioridade Portuguesa na Expansão 
 
Situação geográfica favorável: 
A longa extensão da costa portuguesa contribuiu para aquisição dos portugueses de 
experiencias marítimas. 
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Condições científicas e técnicas  
Domínio da navegação astronómica fazendo o uso do astrolábio, quadrante e da 
bússola e conhecimentos acumulados de outros povos (italianos, muçulmanos e 
catalões) 
 
Condições políticas e sociais/paz  
Procura se soluções de problemas económicas, expansão da fé cristã e lutar contra 
os inimigos muçulmanos do norte da África.    
 

 
Exercícios de consolidação 

 
1. Define penetração mercantil Europeia.   

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

2. Indica as causas da penetração mercantil, europeia no continente Africano. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

3. Indica as consequências da expansão e penetração mercantil Europeia. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

4. Enumera os avanços científicos e técnicos da Europa a partir do século XV. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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5. Explica como a procura de matérias – primas contribuíram para a penetração 
mercantil Europeia em África. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
6. Menciona outros factores que contribuíram para a penetração mercantil. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
7. O que levou os europeus a procura de ouro, marfim e escravos.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________ 
 
8. Explica como a situação geográfica e as condições política e sociais 
contribuíram para que os portugueses fossem os pioneiros. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

 
 
Continua estudando e ti protegendo do inimigo comum (coronavírus), acompanha todas 
medidas de prevenção divulgadas pelo ministério de saúde. 

Cuida de ti e dos outros 
Professor: Ramalho Machado.  Contacto: 844778163.  Email: 
ramalhofranciscomachado@gmail.Com  
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7.	Educação	Visual			

Impressão.	

A impressão por molde, consiste na construção de uma matriz feita num suporte duro 

na qual é desenhada uma forma que se pretende imprimir, recortando posteriormente 

nessa mesma matriz a forma pelo seu contorno. 

 

Trabalho prático 

 
1. A partir do símbolo da tua escola, realiza uma impressão por molde numa 

cartolina branca de formato A4. 

 

Passos a seguir: 

• Usando como modelo o símbolo da tua escola, desenha-o num cartão de 

formato A5. 

• Recortar o molde que contém o símbolo da escola. 

• Sobrepor o modelo numa cartolina branca de formatoA4. 

• Imprimir usando um pincel. 

 
 

 
 
	
	
	
	
	
	
	
	 	



 16 

8.	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 agua durante 24h, 

amassado com pasta de farinha ou cola de madeira. 

 
Esta mistura produz um material moderável que pode ser convertido em trabalhos 

artísticos de grande interesse.  

Cria objectos lúdicos da sua imaginação ou escolhe um dos exemplos abaixo usando 

a pasta de papel. 

•  Figura humana; 

• Mascaras; 

• Vasos de decoração; 

• Copos; 

• Moldes de tigelas plásticas; 
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9.	Educação	Moral	e	Cívica	
 

A	PASSAGEM	DA	INFÂNCIA	À	ADOLESCÊNCIA.		
O periodo da nossa vida compreendido entre a infância e a fase adulta tem dois 

momentos principais: a pré -adolescência e aadolescência. Ambas as fases se 

caracterizam por alterações à nível físico, psicológico e social. 

 

 A PRÉ-ADOLESCÊNCIA.  

Pré-adolescência é o período que vai,aproximadamente, dos 11 aos 14 anos de 

idade.Nesta fase experimentamos importantes mudanças físicas, psicológicas e 

afectivas. 

 

AS MODIFICAÇÕES FÍSICAS. 
A mais visível modificação física na pré -adolescência é a aceleração do crescimento 

da estrutura óssea. Isto é os nossos ossos se alongam e,como consequência, regista-

Se um rápido crescimento do nosso corpo.Tornam-se mais evidentes as mudanças 

fisiológicas que diferenciam as raparigas dos rapazes.É o aparecimento das 

características sexuais secundárias,nomeadamente : 

 

  NAS RAPARIGAS  

• Crecimento dos seios; 

• Alargamento das ancas; 

• Nascimento de pêlos nas axilas e na púbis; 

• Aparecimento da primeira menstruação. 
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   NOS RAPAZES  

• Crescimento de pêlos faciais, púbicos e nas axilas ; 

• Mudança do tom da voz; 

• Crescimento acelerado do esqueleto;  

• Aumento do peso e da altura. 

• Mudança de tom da voz. 

 

As mudanças físicas que ocorrem na pré-adolescência devem ser aproveitados e 

estimulados pela prática do desporto. A ginástica,o atletismo,o futebol,o basquetebol e 

outras modalidades aprendidas facilmente pelo pré -adolescente.Nesta fase é 

importante que intensifiquemos a nossa higiene individual e colectiva, uma vez que a 

nossa actividade física se intensifica. 

   

AS MODIFICAÇÕES PSICOLÓGICAS E AFECTIVAS. 
 

 Uma das características mais importantes é a instabilidade emocional(sentir-se triste e 

angustiado).Em alguns momentos ficamos felizes ouros muito triste.É normal o 

adolescente julgar que as suas necessidades fisicas, biológicas e afectivas não são 

satisfeitas. 

 

Não devemos ficar assustados com as mudanças, a tristeza ou angústia são 

sentimentos normais e podem ser superados.Uma forma de superar estes  sentimentos 

é a conversa com pessoas adultas,que têm mais experiência para nos esclarecer e 

explicar sobre as nossas dúvidas. 
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Exercícios de Consolidação.   
   1.O período da nossa vida é comprrendido entre a infância e a fase adulta e tem dois 

momentos principais.  

  a) Quais são?                                 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

b) Define Pré -adolescência . 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

c) Caracteriza a fase aprendida. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

2.Indica três modificações físicas nas raparigas e três nos rapazes. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

  

3.Qual é a fase recomendada para modalidades desportivas?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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4.Nas modificações psicológicas e afectivas encontramos uma característica 

importante. 
a) Qual é?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Identifica os sentimentos que adolescente sente nestas modificações. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. Que medidas devemos ter ou tomar para superar esses sentimentos? Justifique 

usando suas palavras.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

7. Depois de ter lido e respondido as questões sobre o tema, como pré-adolescente terà 

sofrido alguma modificação física, psicológica e afectiva? Se sim fala da sua experiência 

para com os seus pais. 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 
 


