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3

Data: /   /

Português Texto narrativo. Ordem alfabética

FICHA N.º  1

1  Lê o texto que se segue.

Eva e os animais

Era uma vez uma menina chamada Eva. 
A Eva não era uma menina normal. Era uma 
criança «especial». Era o que o seu pai dizia. 
Especial. A Eva pensava muitas vezes que seria 
bem mais fácil ser uma criança normal, em vez 
de ser especial, mas as coisas são como são. E ela 
era especial. O motivo para a Eva ser especial era… Bem, é um pouco complicado. 
A própria Eva não entendia muito bem porquê. A Eva gostava de animais. É claro 
que muitas pessoas gostam de animais. Só que a Eva gostava de todos os animais. Não 
gostava só dos fo� nhos. Gostava de cães e gatos, claro, mas também gostava de baratas, 
cobras, morcegos, abutres, hienas, tubarões, alforrecas e até das anacondas verdes. 
Ela gostava de todos os animais.

Matt Haig, Eva e os Animais, Booksmile, 2020

Eva e os animais

2   Assinala com X as afi rmações que estão de acordo com o texto.

a. A Eva gostava de alguns animais.

b. A Eva era especial porque gostava de todos os animais.

c. A Eva gostava de animais que assustam muitas pessoas.

d. A Eva só gostava de animais fofi nhos.

e. A mãe da Eva dizia que ela era especial.

3  Liga corretamente de acordo com o texto.

A menina é a de cobras.

O pai da Eva dizia Eva.

A Eva não tinha medo de todos os animais.

A Eva gostava que ela era especial.
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Português Texto narrativo. Ordem alfabética FICHA N.º  1

4  Completa os alfabetos maiúsculo e minúsculo.

A  F  K 
 U  W  Y 

 �b  �h  �k 
 �p  �t  w  y 

5  Sublinha na frase os nomes de animais.

«Gostava de cães e gatos, claro, mas também gostava de baratas, cobras, morcegos, 
abutres, hienas, tubarões, alforrecas e até das anacondas verdes.»

5.1  Escreve os nomes dos animais por ordem alfabética.

1

4

7

10

2

5

8

3

6

9

6  Assinala com X o conjunto de palavras que está escrito por ordem alfabética.

menina; animais; criança; tubarões; fofi nhos; pessoas; baratas

animais; baratas; criança; fofi nhos; menina; pessoas; tubarões

cão; mãe; menina; pai; gato; anaconda; especial

7  Risca os nomes que não estão escritos por ordem alfabética.

Eva; Luísa; Maria; Olívia; Rita; Tatiana; Susana; Vânia

Bernardo; Carlos; Dário; Eduardo; Guilherme; Fernando

António; Bruno; João; Camilo; Hugo; Ivo; Manuel; Otávio

Maria; Núria; Paulo; Olga; Rita; Rui; Soraia
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Matemática Sistema de numeração decimal: unidade, dezena e centena FICHA N.º  1

4   Completa de forma a obteres sempre 100.

15 + 30 + 

25 + 40 + 

80 + 
50 + 30 + 

70 + 

25 + 50 + 

20 + 30 + 
80 + 10 + 

100

5  Completa as seguintes sequências.

5.1  De 2 em 2.

0 2

5.2  De 3 em 3.

0 3

5.3  De 5 em 5.

0 5

5.4  De 10 em 10.

0 10

6  Coloca os números por ordem crescente.

18  45  32  67  100  99  55  34  29  71

< < < < < < < < <

7  Pinta da mesma cor as etiquetas que representam os mesmos valores.

80 + 20 40 + 10 + 5050 + 30 20 + 20 + 4099 + 1 15 + 25 + 40
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Data: /   /

Estudo do Meio Sociedade: datas e factos signifi cativos

FICHA N.º  1

1  Completa com os teus dados pessoais.
Fr

en
te

Ve
rs

o

2   Ordena a sequência de acontecimentos signifi cativos da história do João, numerando-os 
de 1 a 4.
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Estudo do Meio Sociedade: datas e factos signifi cativos FICHA N.º  1

3   Assinala, na linha de tempo, momentos signifi cativos da história da tua vida ou da tua 
família, indicando o ano em que aconteceram. Descreve-os.

20202000 20302010

Ano Acontecimento

3.1  Completa a afi rmação seguinte.

Numa  podemos assinalar os diferentes

eventos que acontecem ao longo da nossa vida.

4  Identifi ca o documento apresentado na imagem.

O documento é o

.

4.1  Este documento serve para (assinala com X as respostas corretas):

a. não fi carmos doentes.

b. registar todas as vacinas que nos foram administradas.

c. indicar a data das consultas médicas.

d. registar a data das próximas vacinas.

e. curar doenças.
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Data: /   /

Educação Artística
FICHA N.º  1

Técnicas de pintura 1
Pintura com cola I

 Material necessário:

• Cola líquida
• Folha branca
• Guache da tua cor favorita
• Copo
• Pincel

 Realização:

Prepara todo o material 
necessário.

1

Faz um desenho com cola 
líquida e deixa secar.

2

Mistura um pouco de água no 
guache até fi car bem líquido. 
Com um pincel, cobre toda 
a folha.

3
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Educação Artística FICHA N.º  1

Técnicas de pintura 2
Pintura com cola II

 Material necessário:

• Cola líquida
• Folha branca
• Guache da tua cor favorita
• Copo
• Pincel

 Realização:

Prepara todo o material 
necessário.

1

Pinta a folha com a tua 
cor preferida e deixa secar. 
Quando estiver seca, faz um 
desenho ao teu gosto com 
cola líquida e deixa secar.

2

Com muito cuidado para não 
rasgares, lava a folha para 
retirar o excesso de guache. 
Deixa secar.

3




