Com o apoio de:

AULA N.º

19

ANO(s)

1.º e 2.º

DISCIPLINA

Português

Leitura e Escrita

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO

•

Ler palavras isoladas e pequenos textos com articulação correta e prosódia
adequada.

•

Escrever textos curtos com diversas finalidades (narrar, informar,
explicar).

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS/PERFIL DOS ALUNOS

Gramática

•

Identificar a classe das palavras: determinante artigo, nome (próprio e
comum), adjetivo, verbo, pronome pessoal e interjeição.

A menina Gotinha de Água

1.º e 2.º anos

1. Completa as palavras com pr, br ou tr e escreve-as.

___otinete

___ato

___aço

___ego

___avessa

___ócolos

1.º e 2.º anos
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2. Completa as palavras com gr, fr ou vr e escreve-as.

a___afador

li___o

___avata

la___ar

___asco

___igorífico

1.º e 2.º anos

3. Completa as palavras com ar, er, ir, or, ou ur e escreve-as.

___va

h___ta

tap___

b___co

t___ma

___ca

___so

c___co

___vilhas
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2.º ano

4. Completa com os determinantes artigos definidos adequados.
o

os

a

as

____ praia

____ homens

____ sol

____ nuvens

____ peixinhos

____ água

2.º ano

5. Completa com os determinantes artigos indefinidos adequados.
um

uns

uma

umas

____ praia

____ homens

____ sol

____ nuvens

____ peixinhos

____ água

2.º ano

6. Completa as frases com os determinantes artigos adequados, tendo a frase destacada
como referência.
A menina Gotinha de Água, vestida de esmeralda e luar, pensou que devia descer
à Terra e dar de beber aos animais e plantas.
a) _____ menina Gotinha de Água usava _____ vestido de esmeralda e luar.
b) _____ gotinhas desceram em forma de chuva e molharam _____ campos secos.
c) _____ animais e _____ plantas ficaram felizes com _____ chuva.
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2.º ano

7. Assinala com X, de acordo com a classificação de cada nome.
nome
próprio

comum

comum coletivo

mar
Gotinha de Água
meninos
cardume
abelhas
enxame
peixinhos

2.º ano

8. Escreve o infinitivo dos verbos.
ia
sorriam
cantavam
assobiavam
caíam

2.º ano

9. Lê as frases e rodeia os pronomes pessoais.
a) Ela subiu até ao céu.
b) Eles brincavam com a menina.
c) - Flor, tu queres dar um pouco do teu pólen?
d) - Eu quero agradecer!
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2.º ano

10. Reescreve as frases, substituindo as palavras destacadas por pronomes pessoais.

a) A menina era bonita.
_______________________________________________________________.
b) Os meninos brincavam à beira-mar.
_______________________________________________________________.
c) O sol beijou a menina na face.
_______________________________________________________________.

2.º ano

11. Completa as frases com a interjeição adequada.

Pst

Ui

Oxalá

Oh

a) _________, como era linda, a menina!
b) _________ que as plantas e os animais não voltem a ter sede…
c) _________, o vento assustou a menina!

d) _________, flor! Dás-me o teu pólen?
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