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#ESTUDOEMCASA 
BLOCO N.º 45  

DISCIPLINA 
 
Português Língua Não Materna – Nível Iniciação 

 ANO(S) 1.º e 9.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

• Leitura 

Compreender o sentido global, o conteúdo e a intencionalidade de textos 
de linguagem corrente. 

• Gramática 
Modo imperativo. 

Posição do pronome pessoal reflexo na frase imperativa. 
• Interação cultural 

Integrar no seu discurso elementos constitutivos da própria cultura e da 
cultura da língua de escolarização. 

 

Título/Tema do Bloco 

Vamos fazer desporto? 

 
https://www.image.freepik.com 

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

1. Observa as imagens e identifica as modalidades desportivas.  

 

________________________    ______________________    _____________________ 

 

________________________    __________________    ___________________________ 

  

  

1º Ciclo X 

2º Ciclo X 

3º Ciclo X 
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2. Qual destes desportos gostarias de praticar? Porquê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Gramática – Frases imperativas 

Completa o texto com as palavras do quadro. 

 

 

Usamos o modo ___________ para dizer o que queremos que a outra pessoa faça. 

Podemos dar _________, conselhos, instruções, etc., a pessoas que tratamos por tu, por 

_______ ou por vocês, se nos dirigimos a ____________ pessoas. 

As frases imperativas podem ser afirmativas ou __________. Por exemplo, a frase 

“Inscreve-te já!” é uma frase ___________, mas a frase “Não te atrases…” é negativa. 

 

4. Lê a informação abaixo e fica atento ao pronome pessoal destacado. 

 

5. Completa as frases com o verbo no imperativo. Atenção à posição do pronome pessoal 

junto ao verbo. 

 

a) Não ______________ (tu /inscrever-se) nos desportos que não aprecias.  

b)  ______________ (tu/ vestir-se) com o equipamento adequado. 

c) Não _____________ (tu/ esquecer-se) de dar o recado ao treinador. 

d) Se chegares antes da hora, ____________ (tu/ sentar-se) neste banco. 

e) Não _____________ (tu/levantar-se) do banco antes do treinador chegar. 

 

 

 

                                                                  

     

                                                                   

                                                              

                     

                                                            

                                                                  

                                  

                                                        

                                                       

         

      

    

      

        

        

              

             

                              

                                      

                                         

                        

                                             

               


