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Presta atenção.
Lê o bilhete que se segue.

1. Responde as seguintes perguntas.

Mauricio
Tudo bem?
Eu estou óptimo.
Vou visitar a minha avó. Volto às 17:30.
Para estudarmos matemática.
Informa- me de qualquer alteração.
Abraços.
Teresa 
Manhiça 24 de Junho 2015

a) Quem escreveu o bilhete?

b) Para quem escreveu?
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c) Qual é o assunto principal do bilhete?

d) Em que dia foi escrito o bilhete?

e) Qual foi a saudação final?

2. Copia o bilhete da Teresa na página 57.
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3. Escreve um bilhete para o seu amigo/ amiga, em
que o assunto seja a ausência da professora na sala
de aula.

4. Lê o texto da página 59 e responde as seguintes
perguntas.

a) O que leva para à escola a criança do
texto?

b) Como era a mochila da criança?
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5. Com base na tabela abaixo indicada preenche no
quadro seguinte os tempos verbais.

6. Escreve uma frase para cada uma das situações
seguintes:

estudarei estudamos vamos iremos escrevi
escreves escreverei escreveste foste estuda

Pretérito perfeito Presente Futuro simples

a) Escreve uma frase com o verbo escrever no
pretérito perfeito.

b) Escreve uma frase com o verbo estudar no
presente do indicativo.
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c) Escreve uma frase com o verbo ir no futuro
simples.

7. Cópia da página 61.
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8. Cópia da página 62.

9. Cópia da página 26.
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10. Cópia da página 28.

11. Presta atenção:

Preposições – É uma palavra invariável que
liga dois elementos da frase.
Exemplo: O professor trabalha com os alunos.
As preposições são: a; com; para…
Indica as preposições nas frases abaixo.
a) Os meninos brincam com a roda.

b) Eu vou para casa.

c) A Matilde lancha com as amigas.

d) Eu quero um pião para brincar.
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11. Completa as frase com as preposições  com e para.

12. Constrói três frases em que utilizes as preposições a
com e para.

a) Os brinquedos são necessárias_____________
as crianças.

b) _____________   onde foram os meninos da sala
ao lado.

c) A Filomena vem_____________   o pai à escola.

d) Eu converso_____________   o professor.
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O senhor Sigauke comprou 40 laranjas e mal chegou a

casa come 2. No dia seguinte, o pai comeu 3 e o filho

também comeu 3.

Quantas laranjas têm ainda o senhor Sigauke?

Indicação                                                          operação

40 –2 – 3 – 3

Resposta:_______________________________________

     40
-      8

1. Lê com atenção, pensa e responde.

Os amigos da Lina colheram 28 flores para fazer 4 ramos.

Quantas flores têm cada ramo?

Indicação                                                          operação

28 ÷ 4 = ______                                                28 ÷ 4 = ______

Resposta:_______________________________________

2. Lê com atenção, pensa, resolve e responde.
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No bairro de Maxaquene, na cidade de Maputo, existe

um centro de saúde que funciona muito bem, e, por isso

as pessoas recorrem sempre a ele quando precisam.

Na segunda-feira, no centro de saúde foram atendidas,

82 pessoas adultas e 15 crianças.

Quantas pessoas foram atendidas nesse dia, no centro
de saúde?

Indicação                                                          operação

82 + 15 = ______

Resposta:_______________________________________

     82
+    15

3. Lê com atenção, pensa, resolve e responde.

4. Calcula:

54+23=_______                                        78+21=_______

77 – 34 =______                                       65+14=________

56+41=______                                           45 – 22 =______

58 – 56 =______                                        74 – 13 =______
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5. Preenche os espaços em branco:

6. Faz a correspondência de acordo com o exemplo:

_____x 9 = 81                                       _____ x 9 = 0

8 x 8 = _____                                       74 = _____x 9

7 x ____= 56                                         63= ____ x  9

_____ x 7 = 49                                      9 ÷ 3 = ______

72 ÷ 8 = ______                                     27 ÷ 9 = ______
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Décimo nono

Vigésimo 

Segundo

Décimo sétimo

Oitavo 

Trigésimo

Vigésimo quarto
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7º___________________                  15º___________________

28º___________________               29º___________________

2º___________________                 10º___________________

12º___________________                17º___________________

22º___________________               19º___________________

30º___________________               5º___________________

26º___________________                1º___________________

Posição vertical

Posição horizontal
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4 5 6

Observa a figura abaixo e indica as madeiras que estão:

1

2

3

a) Na horizontal

b) Na horizontal



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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