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Lê o texto da página 69 e responde.

1. Quais são as personagens do texto?

2. Como se chama o instrumento usado pelos cientistas
para observar as estrelas?

3. Já alguma vez pensaste em contar as estrelas
do céu?

4. O Jacinto começou a contar as estrelas pelos dedos
das mãos. Conseguiu contá-las?
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5. Do texto da página 69.

a) Copia os 2 últimos parágrafos.

Lê o texto da página 71 e responde as questões.

6. Qual é o título do texto?

8. Como se chama a tua pátria?

7. Lê a primeira estrófe do hino e transcreve os nomes
dos lugares aí mencionados.
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9. Em que continente se localiza a tua pátria?

10. “O sol de Junho para sempre brilhará!”

a) Em que mês Moçambique se tornou
independente?

c) Copia o refrão do Hino Nacional.

b) Que nome se dá a palavra sublinhada na
frase?
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d) Escreve o nome completo do actual Presidente
de Moçambique.

Cópia das páginas 69 e 71.

11. Cópia da página 69.

12. Cópia da página 71.
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13. Divide as seguintes palavras.

14. Conjuga os verbos nos tempos indicados.

pente _________________________
sacerdote _________________________
bálsamo _________________________
manipular ________________________
caminhava _______________________
apressado ________________________
sossegado ________________________
perseguido ________________________
profundamente _____________________
inteirinho ________________________
também _________________________

Eu ____________________________
Tu ____________________________
Ele/ Ela _______________________
Nós escrevemos __________________
Vós ____________________________
Eles/ Elas _______________________

Verbo escrever no Presente
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Eu hei-de escrever
Tu hás-de _________________________
Ele/Ela ___________ escrever
Nós ______________ escrever
Vocês ____________ escrever
Eles /Elas hão de ___________________

O Manuel ___________ (escrever) no
Futuro Perifrástico. 
A Zaida ___________ (escrever) no Presente.
Eles /elas ___________ (escrever) no
Futuro Perifrástico.

Verbo escrever no Futuro Perifrástico

15. Completa o exercício com o verbo escrever.

No máximo de 6 linhas faça uma redacção
sobre a família.

16. Redacção
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Fala das plantas; citar as que conhece, quais
as que tem no seu quintal, quais as que
gosta, quais os cuidados que devemos ter
com as plantas.

17. Redacção no máximo de 6 linhas:
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1. Lê com atenção, pensa, resolve e responde.

2. Completa as tabelas.

3. Completa a tabela.

A Nádia tem uma dezena de cadernos. A Suzana tem a
metade do número dos cadernos que a Nádia tem. 

Quantos cadernos têm a Suzana?

R:____________________________________________________________

a 4 1 9 5 7

a x 5

b 8 12 16 4 20

b x 4

Leitura 

Seis centenas, duas dezenas e três unidades

Um milhar

Três centenas, três dezenas e cinco unidades

Duas centenas, quatro dezenas e nove unidades

73 1
34 4

65 2

 M C D U
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4. Decompõe de acordo com o exemplo.

5. Escreve os números dados por ordem crescente.

6. Observa a tabela com as idades da família da Lígia
e completa-a de acordo com o exemplo.

65= 60 + 5                           76= ____ +_____
25= ____ + _____                    55= ____ + _____
88= ____ + _____                    69= ____+ _____

99, 28, 5, 13, 7, 41, 36, 72, 66, 92, 82, 11

7. Escreve os números romanos por ordem crescente.
XX, I, IX, V, XIV, XI, IV, VII, III, X, XV, XII.

Familiares

Elina 58 anos
Rosa 25 anos
José 65 anos
Lucas 18 anos
Armando 4 anos
Laura 15 anos
Marta 77 anos 1º
Carolina 2 anos

Idades Ordem
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A B

D

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

9. Observa as imagens e indica as que estão:

Lê com atenção, pensa, resolve e responde.
Um grupo de dançarinos e músicos de Tete, treinou 5
semanas antes de se apresentar na festa de 25 de Junho,
dia da independência de Moçambique, na ilha de
Moçambique. Em cada semana treinou 4 horas.

Quantas horas treinou o grupo, para a festa?

R:____________________________________________________________

a) Na posição vertical.

b) Na posição horizontal.








