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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 16  

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

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

• Leitura 

Identificar as principais linhas temáticas a partir da leitura de textos variados. 
• Escrita 
Dominar técnicas de redação de sumários e relatórios; textos narrativos e descritivos. 
• Gramática 

Reconhecer e utilizar corretamente o presente do conjuntivo. 
 

 

 

Título/Tema do Bloco 

Desportos Radicais 
  

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

 
1. Lê o texto. 

https://br.freepik.com/ 

  

A História do Skate: Como tudo começou? 

 

Skate é um desporto radical muito praticado 

atualmente. Consiste em, realizar manobras 

deslizando sobre o solo (com ou sem 

obstáculos), equilibrando-se sobre o skate. O 

skate é uma prancha que possui dois eixos, 

rolamentos e quatro pequenas rodas. 

O skate surgiu na década de 1950, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Os 

inventores do desporto foram surfistas, que, em período de maré baixa e poucas ondas, 

colocaram rodinhas de patins junto a uma prancha de madeira. E assim, eles criaram o 

“surf do asfalto” ou “sidewalk surf”.  

Para a prática de skate é essencial a utilização de equipamentos de segurança como o 

capacete, joelheira e cotoveleira para o mínimo de proteção em caso de quedas. 

 

Tais, Pacievit (Texto adaptado) 

https://www.infoescola.com/esportes-radicais/skate/ 

1.º ciclo x 

2.ºciclo x 

3.ºciclo x 
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2. Com base no texto, responde  com verdadeiro (V) ou falso(F). 

 

a) O skate não é um desporto radical. ______ 

b) O skate surgiu nos anos 50 do séc. XX, na Califórnia. ______ 

c) Os inventores deste desporto foram os surfistas. ______ 

d) As manobras do skate são feitas no ar._____ 

e) No início o skate era chamado de “surf do alfalto. _____ 

f) Não se deve praticar skate sem equipamentos de segurança. _____ 

 

3. Completa as frases usando corretamente as formas verbais. 

            

                                       pratiquem • motive •  tente  

 

a) É bom que a prática de desportos radicais ___________  os alunos para a escola. 

b) Para que os alunos ______________ skate na escola é preciso haver espaço 

apropriado. 

c) Por mais que eu ______________, não consigo deixar cair quando ando de skate. 

 
 

      

   

   

   

   

  

 

 

 

 

 


