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                  Texto
          Partes do corpo humano
O Tito voltou da escola muito satisfeito e
contou aos pais.
- Hoje, na escola, falamos do corpo humano.
Por isso já conheço todas as partes do meu
corpo. Todos gostamos da aula porque foi
boa e divertida. A nossa colega Yula
ensinou- nos  um lindo jogo, “eu digo e tú
indicas”. Neste jogo, um menino diz o nome
de uma parte do corpo e a turma ou um
colega indica essa parte. Ganha o jogo quem
indicar todas as partes sem se enganar.
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1. De que nos fala o Tito?

2. Como voltou da escola o Tito?
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3. Quais são as partes do nosso corpo humano?

4. Copia as frases seguintes.

a) O Tito voltou da escola muito satisfeito e
contou aos pais.

b) Hoje, na escola, falamos do corpo humano.

c) Todos gostamos da aula, pois foi boa e
divertida.

d) A nossa colega Yula ensinou–nos um
jogo chamado “eu digo e tu indicas”.



5. Faz a cópia do texto “Partes do corpo humano”.

6. Organiza as palavras para obteres uma frase
concreta.
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na escola falamos Hoje, corpo humano do.

7. Separa as palavras e escreve-as.

Ganhajogoquemindicartodasaspartessemseenganar.
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1. Escreve os números naturais de 0 até 100.

2. Escreve os números ímpares de 1 até 49.

3. Ordena os números pares começando do maior
para o menor.

4. Compara os seguintes números usando os sinais > <
ou =.

100; 52; 44; 34; 12; 8; 6; 26; 18; 28; 2; 4; 46; 38; 36; 16; 42; 30;
20; 10; 24; 22;32.

87_____78                          33_____13

65_____56                          12_____12

8_____18                             46_____46

19_____ 91                           26_____62
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5. Liga o número ordinal à sua leitura correspondente
como no exemplo:

6. Liga por segmentos de recta todos os pontos dados
dois a dois.

a) Conta e escreve o número de segmentos que traçaste.

12º

15º

19º

17º

4º

10º 

18º

Resposta: Tracei _______________________ segmentos de

recta.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Décimo quinto

Décimo segundo

Décimo sétimo

Décimo nono

Décimo oitavo

Décimo 

Quarto
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7. Pinta os segmentos rectos de amarelo.

8. O litro é a unidade principal medida de capacidade.

9. Resolve:

a) Marca um X nos quadradinhos dos produtos que se
mede em litros.

pão

O rapaz tem 20 litros de petróleo. Quantos bidons de

5 litros o rapaz conseguirá encher.

Resposta: O rapaz conseguirá encher ____________________

bidons de 5 litros.

vinagre mel

leite açúcar petróleo
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10. Pinta o animal que pesa mais de vermelho e o
animal que pesa menos de azul.

11. Calcula:

3 X 3=_________          5 X 7 =_________          6 X 8 =_________

7 X 9 =_________         3 X 10 =________          4 X 4 =_________

4 X 10 =________         5 X 5 =_________          4 X 6 =_________

3 X 8= _________         5 X 6= _________          6 X 6 =_________

2 X 10 =________         4 X 5 =_______              3 X 9 =_______

5 X 8 = _______            2 X 8 = _______             3 X 4 = _______



Avaliação

Objectivos: Avaliar o nível de assimilação dos conteúdos
leccionados. Criar o espírito de trabalho individual e de
conquista.

Tabela de Exercícios

Conteúdos Tempo Cotação Critérios de
avaliação

Nota bem:

O aluno deve enviar um vídeo executando os exercícios
acima mencionados na tabela. Não esqueça de informar o
seu nome Completo e a Classe.

O Equipamento de
Educação-Física 5 Valores 

7 Valores 

8 Valores 

20 Valores 

5 min

Será feita usando
método de
observação dos
vídeos.

Verificar a
execução
correcta e errada
dos movimentos.

Caminhar com a
ponta dos pés e
braços esticados.

Flexões das pernas
(Agachamento)
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