#ESTUDOEMCASA
BLOCO N.º 29
ANO(S)

DISCIPLINA Português Língua Não Materna – Nível Iniciação

1.º e 9.º

• Leitura
Compreender o sentido global, o conteúdo e a intencionalidade de textos de
linguagem corrente.
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS
• Escrita
Escrever textos sobre assuntos conhecidos ou de interesse pessoal.
• Gramática
Reconhecer usar a flexão dos quantificadores muito e todo.

Título/Tema do Bloco
No Museu do Brinquedo Português

Imagem: https://st.depositphotos.com

Tarefas/ Atividades/ Desafios
1. Lê o texto.

No Museu do Brinquedo Português
No Museu do Brinquedo Português há muitos brinquedos e todos eles são de
fabrico português.
Muitas crianças nunca tinham visto um carro de rolamentos nem um papagaio de
papel.
Não faziam ideia que antigamente quase toda a gente fazia os seus próprios
brinquedos.
Atualmente quase tudo é comprado nas lojas, é muito raro encontrar crianças a
construírem os seus próprios brinquedos.

2. Completa as informações com as palavras destacadas no texto acima.

______________as crianças construíam os seus próprios brinquedos, faziam

1º ciclo

X

2º ciclo

X

3º ciclo

X

__________ de rolamentos e papagaios de __________. ________________ as
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quase todas as crianças brincam com _______________ comprados nas
___________.

3. Completa com muito, muita, muitos, muitas.

4. Completa com todo, toda, todos e todas.

________ a minha família gosta de arte.
________ oos objetos que há nos museus são muito valiosos.
Viste ________ as coleções deste museu. Eram muito
interessantes.
_______ os anos vou ao Museu da Marioneta com os museus
amigos, mas este ano fazemos uma visita virtual.
O Museu da Marinha está aberto _______ o ano.
Percorri o museu _________ e não consegui ver a exposição_____ .

5. Faz uma pesquisa sobre os museus que gostavas de visitar e aproveita uma visita virtual, se
estiver disponível.
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