
        1. Canção

Bom dia

Entrando na nossa escola,
Cantamos com alegria.
Saudamos os coleguinhas:
Bom dia, bom dia!

Depois ao entrar na sala,
Cantamos com alegria.
Saudamos os professores:
Bom dia, bom dia!

Saindo da nossa escola,
Cantamos com alegria.
Saudamos os coleguinhas:
Adeus, até outro dia!

Depois ao sair da sala,
Cantamos com alegria.
Saudamos os professores:
Adeus, até outro dia!

 

 

Unidade 1
A família Quinas: os teus novos amigos!
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2. História: ”Olá, queres ser o meu novo amigo?“

1 2

3

4

5 

6 7 

8 

9 10 

Olá, como te chamas?
Eu chamo-me Salpicos.

Bom dia,
Salpicos.

Até logo!
Adeus, Salpicos!

Obrigado,
Salpicos!

Eu sou o avô.

Eu sou a avó.
Eu sou o pai.

Eu sou a mãe.

Eu chamo-me
Isabel.

O papagaio 
da vizinha!

O gato
da avó!

O peixe dourado da 
Isabel, o Sebastião.

E o ursinho de 
peluche lá de casa.

E tu? Como te chamas?
Queres ser o meu 

novo amigo?

O meu nome
é Manuel.

Olá!  
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3. Trava-língua

Um cão preto, 
dois gatos cinzentos, 
três coelhos cor de laranja, 
quatro pássaros amarelos,
cinco cavalos castanhos, seis porcos cor de rosa,
sete papagaios verdes, oito peixes dourados,
nove joaninhas vermelhas com pintas pretas, 
dez ratos brancos, vinte ursinhos de peluche azuis.

4. Imita as ações da família do Manuel.
Os teus amigos têm de dizer a expressão certa:
”Bom dia!“, ”Boa noite!“, ”Adeus!“, ”Obrigado!“, 
”Obrigada!“, ”Por favor!“

Obrigado!

Adeus!

Boa noite!

Bom dia!

Claro,
vem comigo!

Olha, encontrei
o teu ursinho de peluche.

Por favor, levas-me
à escola?

Vou-me deitar.

Obrigada!
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5. Liga os desenhos às frases certas.

Um cão preto

Dois gatos cinzentos

Três coelhos cor de laranja

Quatro pássaros amarelos

Cinco cavalos castanhos

Seis porcos cor de rosa

Sete papagaios verdes

Oito peixes dourados

Nove joaninhas vermelhas com pintas pretas

Dez ratos brancos
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6. Descreve oralmente três tarefas que fazes de 
manhã, à tarde e à noite.

7. Ouve e repete

Os dez maiores amigos do Salpicos são:

1. o Manuel
2. a Isabel
3. a mãe
4. o pai
5. o avô
6. a avó
7. o papagaio da vizinha
8. o Sebastião, o peixe dourado da Isabel
9. o gato da avó
10. o ursinho de peluche.
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8. Adivinha

Casinha amarela, 
quase vermelha, 
não tem porta, 
nem telha.

O que é?

9. Lengalenga

Um dois três quatro
Um dois três quatro
A galinha mais o pato
Fugiram da capoeira
Foi atrás a cozinheira
Que lhes deu com um sapato
Um dois três quatro...

 

(a laranja)
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10. E agora Portugal!

Pinta a bandeira de Portugal com 
as cores certas.

Descobre os nomes das duas 
principais cidades de Portugal e 
escreve-os nos sítios certos no 
mapa.

 ABO SIL

 TO POR
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11. Jogo! Cabra-cega!

Tapa os olhos com uma venda.
Tens de apanhar um dos teus amigos e adivinhar quem é!
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Ser - Presente do Indicativo 
 
 

 

Está na hora  
dos verbos! 

Eu
Tu
Você/ela/ele
Nós
Vocês/elas/eles

sou
és
é
somos
são
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O que aprendi!

• Família e os seus elementos
• Identidade – nome e idade
• Nacionalidade
• Numerais
• Cores
• Animais
• Verbo ser: Presente do Indicativo
•  Verbo chamar-se: 

Presente do Indicativo


