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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 06  

Português Língua Não Materna 
Nível Intermédio 

 
ANO(S) 1.º e 9.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

• Gramática  

Utilizar verbos regulares e irregulares no modo indicativo, conjuntivo e 
imperativo, em frases de polaridade afirmativa e negativa. 

 

 

Título/Tema(s) do Bloco 

A vida da fadista Amália Rodrigues. 
Como se faz uma guitarra de fado. 

Dar instruções. 
 

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

A. Usa as palavras para completar o texto. 

 

fadista – atriz – Lisboa – 1920 – instrução primária 

Ocupações – internacional – sucesso – cinema - prémios 

 

 

 

Amália Rodrigues nasceu em ____________no ano de ___________. Quando completou a 

___________________, deixou a escola para ajudar a família. Teve várias _____________ 

durante a sua juventude. Sabia cantar muito bem e tornou-se numa ________________ de 

_________________ a nível nacional e _______________. Foi ___________ de teatro e 

de ______________. Ao longo da sua vida recebeu muitos __________________. 

 

 

B. Lê a informação. 

 

Dar instruções 

Para dar instruções usamos o imperativo.  

Nos manuais de instruções utiliza-se a forma conjugada na 3.ª pessoa do singular (você, o senhor, a 
senhora) com o verbo no presente do conjuntivo, mas tem o valor de imperativo. 

Exemplo: 

Pegue na tesoura com cuidado e corte  pelo picotado.  

 

B.Completa as instruções para construir uma maraca com matérias recicláveis, usando o verbo no 
presente do conjuntivo. 
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1- ______________ (retirar) o rótulo das garrafas.  

2- ______________(lavar) os recipientes por dentro e por fora.  

3- ______________ (deixar) secar. 

4- Para produzir sons mais interessantes dentro do chocalho, _______________ (utilizar) arroz, botões, 

massa, papel picado ou pedrinhas - cada um deles vai produzir um som diferente. 

5- ________________ (colocar) os materiais dentro da garrafa. 

6- ________________ (fechar)  com a tampinha.  

7- _________________(decorar) ao seu gosto. E Está pronto! 
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