
 

 
 

Português Língua Não Materna Iniciação Bloco n.º16     Página 1 de 2  

 
 
#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 16  

DISCIPLINA 
Português Língua Não Materna - 
Iniciação ANO(S) 1º ao 9º  

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

• Leitura 
Compreender o sentido global, o conteúdo e a intencionalidade de textos 
de linguagem corrente. 
• Gramática 
Dominar aspetos fundamentais das frases imperativas. 
 

 

 

Título/Tema do Bloco 

Hábitos saudáveis 

 
 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

 
1. Lê os textos A e B.  

 

Qual a hora de ir para a cama? 

https://pixabay.com/pt/images  

  

Texto A 

 

Eu vou para a cama todos os dias às 8.30h da noite. Gostaria de 

me deitar mais tarde mas a minha mãe não me deixa. Ela diz que 

eu tenho que me deitar cedo todas as noites para que os dias me 

corram bem. De manhã, quando acordo, tenho muita vontade de 

ir para a escola. Lá eu aprendo muitas coisas novas e divirto-me 

com os meus colegas à hora do recreio. 

 

 

1.ºciclo x 

2.ºciclo x 

3.ºciclo x 

https://pixabay.com/pt/images
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Texto B 

 

Eu deito-me todos os dias depois das 23 horas. Gosto muito de 

ver televisão e, por isso, não me deito cedo. O problema é de 

manhã: tenho sempre muito sono e chego atrasado à escola. 

Quando estou na escola não me apetece ler nem escrever 

porque me sinto cansado e, por isso, não tenho boas notas! 

 

http://www.ciberescola.com/index.php?action=test&id=476813 

  
2. Assinala com um X a resposta correta. A letra A que corresponde ao 

texto da menina ou a letra B que corresponde ao texto do menino. 

 

 A B 

a) Quem é que vê televisão até tarde?   

b) Quem é que adormece cedo?   

c) Quem é que dorme menos horas à noite?   

d) Quem é que entra na sala de aula depois dos colegas?   

e) Quem é que não tem vontade de trabalhar na escola?   

f) Quem é que gosta de ir à escola para saber mais coisas?   

g) Quem é que não é bom aluno?   
 

  

 

3. Escreve as frases no imperativo, tendo em conta o pronome pessoal 

indicado. Assim dás alguns conselhos de hábitos saudáveis. 

 

Dormir bem. (tu) 

Ter uma alimentação 

equilibrada. 

(você) 

Fazer desporto (tu) 

Cuidar da sua higiene. (vocês) Cuidem da vossa higiene. 

Ser bem-educado. (vocês) 

Ser simpático. (você) 

Sentir-se bem consigo próprio. (tu) 

 

 

 

 

 

 


