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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 53  

DISCIPLINA 
 
Português Língua Não Materna – Nível Iniciação 

 ANO(S) 1.º e 9.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

• Escrita 

             Escrever textos sobre assuntos conhecidos ou de interesse pessoal. 

• Gramática 
Reconhecer e usar corretamente os verbos no pretérito perfeito simples 
do indicativo.  

• Interação cultural 

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

OBJETIVO(S) 
COMUNICATIVO(S) 

   Falar sobre programas televisivos. 

 

 

Título/Tema do Bloco 

Viste o filme na televisão? 

 
https://www.image.freepik.com 

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

 
1. Escreve um pequeno texto o teu programa televisivo preferido. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2.  Completa o texto sobre o Pretérito Perfeito Simples do modo indicativo com as palavras 

dadas.  

 

  ações    passado     tempo    acontecimentos    

  

  

1º Ciclo X 

2º Ciclo X 

3º Ciclo X 
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O Pretérito Perfeito Simples é usado para relatar _______________ que começaram e acabaram no 

___________.  

Há alguns advérbios e expressões de _________ que ajudam a situar as _______ no passado: ontem, 

anteontem, na semana passada, etc. 

 
3. Completa a conjugação dos verbos. 

 

Pretérito Perfeito Simples do Modo Indicativo 
Verbos Regulares 

 CANTAR ESCREVER ABRIR 

Eu cantei   

Tu   escreveste  

Você/Ele/Ela    

Nós     

Vocês/Eles/Elas   abriram 

 
 

Pretérito Perfeito Simples do Modo Indicativo 
Verbos Irregulares 

 ESTAR  DIZER IR 

Eu estive disse fui 

Tu     

Você/Ele/Ela    

Nós     

Vocês/Eles/Elas    

 
4. Completa as frases colocando o verbo entre parênteses no Pretérito Perfeito Simples. 

 
a) Ontem, eu _________________ (escrever) uma lista com os meus programas favoritos. 

b) Os meus colegas __________________ (dizer) que o filme era interessante. 

c) Ela ________________ (ir) ao concurso Soletrar. 

d) Nós ___________________ (estar) atentos a ver a reportagem. 

e) Tu _________________ ( abrir) o caderno e a Joana ______________ (cantar) aquela canção 

  


