Com o apoio de:

AULA N.º

6

ANO(s)

3.º/4.º

DISCIPLINA PORTUGUÊS

•
•
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS/PERFIL DOS ALUNOS

•
•
•

Distinguir nos textos caraterísticas da notícia, da carta, do convite
e da banda desenhada (estruturação, finalidade).
Mobilizar experiências e saberes no processo de construção de
sentidos do texto.
Explicitar ideias-chave do texto.
Depreender o significado de palavras a partir da sua análise e
partir das múltiplas relações que podem estabelecer entre si.
Explicitar regras de ortografia.

A NOTÍCIA
Tarefas/ Atividades/ Desafios
1. Descobrir a estrutura e a finalidade da notícia

3.º/4.º anos

▪ Procura em jornais ou revistas algumas notícias e identifica cada uma das partes
que as constituem.
DESAFIO
Escreve uma notícia sobre o início das aulas através da televisão (#EstudoEmCasa).
Não te esqueças de que tens de responder às seguintes perguntas:
O quê? - #EstudoEmCasa;
Quando? - Começou no dia 20 de abril;

Quem? - Os alunos do Ensino Básico;
Onde? – Televisão - Canal RTP Memória.
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2. Ortografia

3º/4º anos

2.1 Completa com am ou ão.
Ontem, o Sebasti____ e o irm____ ler____ uma história. Hoje, eles cont____ a
história aos pais.
Amanhã, na escola, contar____ aos colegas.
No ver____ passado, o Rom____ e o Jo____ viajar____ de comboio. Nas próximas
férias, viajar____ de avi____ até ao Jap____ .
Preenche os espaços com há ou à.

2.2

a)

____ dois dias comprei um casaco.

b)

Vai ____ frente que eu já te apanho.

c)

Rita, ____ muitas espécies de flores!

d)

Ontem fui ____ praia.

e)

____ noite, olhei para o céu e vi as estrelas.

f)

____ outra maneira de arranjar esse brinquedo.

g)

No nosso planeta _____ muita poluição.
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Olá! Vamos testar a tua ortografia!
Tens, aqui, 50 palavras para completares
com uma ou mais letras.

2.3

Preenche os espaços.

3.º/4.º anos

1 espe___ial

2 ___ebola

3 dan___ar

4 carro___el

5 can___ado

6 pesqui___a

7 bele___a

8 can___ão

9 vi___ita

10 bi___icleta

11 trân___ito

12 univer___o

13 dormi___a

14 meigui___e

15 come___e

16 trapalhi___e

17 subi___e

18 portugue___a 19 surpre___a

20 triste___a

21 ___irafa

22 ma___estade 23 laran___eira

24 má___ico

25 via___em

26 pre___iça

27 cora___em

28 ___iador

29 cere___eira

30 gara___em

31 ___ábado

32 ___bitação

33 __ospital

34 ___mbiente

35 ___mburguer

36 e___pressões 37 e___drúxula

38 e___tante

39 e___ercício

40 pró___imo

41 e___ame

42 en___ame

43 ca___ecol

44 en___er

45 pai___ão

46 ma___ha

47 abe___ha

48 ca___hoto

49 ca___horro

50 pi___heiro
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