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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 35  

DISCIPLINA Português  
ANO(S) 5.º e 6.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

• Gramática 

- Conjugar verbos regulares e irregulares no presente, no pretérito imperfeito e no futuro 

do modo conjuntivo. 

- Empregar adequadamente o modo conjuntivo como forma superlativa do imperativo. 

Escrita 

- Utilizar sistematicamente processos de planificação, textualização e revisão de textos. 

 

Título/Temas do Bloco 

Modo Conjuntivo:  
Pretérito Imperfeito 

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

1. Conjuga os verbos indicados no pretérito imperfeito, na pessoa indicado do modo conjuntivo. 

a) Verbo “falar”, na 1.ª pessoa do singular. 

b) Verbo “indagar”, na 1.ª pessoa do plural. 

c) Verbo “tecer”, na 2.ª pessoa do plural. 

d) Verbo “pôr”, na 1.ªpessoa do plural. 

e) Verbo “querer”, na 2.ª pessoa do plural. 

f) Verbo “reler”, na 3.ªpessoa do singular. 

g) Verbo “competir”, na 3.ª pessoa do plural. 

h) Verbo “dispor”, na 2.ªpessoa do singular. 

i) Verbo “estar”, na 1.ª pessoa do singular. 

j) Verbo “rir”, na 3.ª pessoa do singular. 

k) Verbo “depor”, na 1.ª pessoa do plural. 

l) Verbo “pensar”, na 2.ª pessoa do singular. 

m) Verbo “ir”, na 1.ª pessoa do plural. 

n) Verbo “crer”, na 1.ª pessoa do singular. 

o) Verbo “compor”, na 2.ª pessoa do plural. 

p) Verbo “poder”, na 2.ªpessoa do plural. 

q) Verbo “ficar”, na 3.ª pessoa do singular. 

r) Verbo “proibir”, na 2.ª pessoa do singular. 

2.º ciclo/5.º e 

6.º anos 
X 

s)  

2.º ciclo/ 6.º ano X 

2. Escrita 

Ulisses é um herói que vive muitas aventuras e a personagem principal desta história. 

Imagina que podias passar um dia com Ulisses e Escreve um texto onde contes esse dia passado na 

companhia de Ulisses. 

No final, faz a revisão cuidada do teu texto. 

2.º ciclo/5.º e 6.º 

anos 
X 

a)  

2.º ciclo/ 5.º e 

6.º ano 
X 

 


