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Unidade 1
Salpicos e os seus amigos.

1. Canção

O meu chapéu tem 3 bicos   

O meu chapéu tem 3 bicos,
Tem 3 bicos o meu chapéu 
Se não tivesse 3 bicos, 
O chapéu não era meu. 
O meu chapéu tem 3 bicos,
Tem 3 bicos o meu chapéu 
Se não tivesse 3 bicos, 
O chapéu não era meu. 

O meu chapéu tem 3 bicos,
Tem 3 bicos o meu chapéu 
Se não tivesse 3 bicos, 
O chapéu não era meu. 
O meu chapéu tem 3 bicos,
Tem 3 bicos o meu chapéu 
Se não tivesse 3 bicos, 
O chapéu não era meu.
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2. História: ”Os 100 amigos do Salpicos.“

Não lhe liguem...
Este bebé lindo é 
o nosso irmão Luís. 
Ele ainda não sabe 
falar muito bem…

Eu tenho muitos amigos. 
Acho que são mais de 100... 

só os rapazes. Vou contá-los! 
 O Dinis, o Rafael, o João, 

o Miguel, o Afonso, o António, 
o Diogo, o Zé Maria, 

o Vasco, o Henrique....

Quero!
Deixa-me contar...

Ia em 10. O número 11 
é o Guilherme, o 12 

o Sebastião…

Chega! 
Tu não tens 100 amigos. 

Queres apostar?

Nem quero!
Os rapazes só sabem jogar à bola. 

Olha, tenho 100 amigas 
que é muito melhor!

Chega, Manuel! 
Estás a aborrecer-me! 

Tu não tens 100 amigos!

Olá! Bom dia! 
Eu sou o Manuel 
e esta é a minha 
irmã Isabel que é 

muito chata. 
As raparigas são 

todas muito 
chatas.

E este é o Salpicos, o nosso maior amigo!

Tu é que não tens 100 amigos!
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Que loucura! 
Tantos cães!!! 

Só a olhar, 
eu conto mais 

de 50.

Deu-me um 
trabalhão

juntar todos.
Vamos brincar 
às escondidas!

Ai Salpicos, 
Salpicos, se a mãe vê 

tantos cães cá em casa 
fica furiosa!!!

Vou só tirar
uma foto de grupo 

para mostrar na escola! 
Só assim é que vão 

acreditar nesta multidão, 
ou melhor, ”multicão“.

São os 
meus amigos! 

São 100! Isabel, tu 
comigo perdes a aposta.  
Alguém duvida que eu 

sou um cão 
muito popular?

Viva! 
Bem dispostos? Podemos 

entrar?

Olá, 
boa tarde!

Obrigado por
 nos receberem! 
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3. Trava-língua

Um: Atum

Dois: Bois

Três: Inês

Quatro: Pato

Cinco: Brinco

Seis: Anéis

Sete: Filete

Oito: Biscoito

Nove: Chove

Dez: Lava os Pés

Onze: Os sinos de Mafra são de bronze!
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4. Jogo de números

Diz ao teu colega os números de 1 até 100 e pede-lhe para os
dizer de 100 até 1.
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5. Ouve a apresentação dos cães e assinala o 
desenho com o número correspondente. 

1. Boa tarde! Eu sou preto
e tenho o pelo encaracolado.

2. Olá! Chamam-me Branquinha. 
Sabem porquê?

3. Bom dia! Sou muito alto, 
elegante e um pouco vaidoso.

4. Estão bons? 
O meu nome é Campeão. 
Já ganhei muitas medalhas.
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6. Joga com o teu colega!

Faz a descrição de um cão e pede ao teu colega 
para o desenhar.
Depois, será a tua vez de desenhar.
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7. Ouve com atenção e escreve o número nos 
espaços correspondentes.
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8. Lengalenga

Nove vezes nove oitenta e um
Sete macacos e tu és um
Fora eu que não sou nenhum!
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9. Completa o calendário do mês em que estamos  
e aponta os aniversários dos teus colegas,  
familiares e amigos.
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10. E agora Portugal!

Na bandeira de Portugal o verde simboliza a esperança e o 
vermelho a coragem e o sangue dos portugueses mortos em 
defesa do país.
A esfera armilar simboliza o mundo que os navegadores 
portugueses descobriram nos séculos XV e XVI. 
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Eu conto
Tu contas
Você/ela/ele conta
Nós contamos
Vocês/elas/eles contam

Eu contei
Tu contaste
Você/ela/ele contou
Nós contamos
Vocês/elas/eles contaram

Eu vou contar
Tu vais contar
Você/ela/ele vai contar
Nós vamos contar
Vocês/elas/eles vão contar

Contar - Presente do Indicativo

Contar - Pretérito Perfeito

Contar - Ação Futura

Está na hora
dos verbos!
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Está na hora da gramática!
Os números podem ser cardinais e ordinais:

Assim, os números 1, 2 e 3 são 
números cardinais e, como sabes, 
escrevem-se: um, dois, três.
 
Primeiro, segundo e terceiro são 
números ordinais e indicam uma 
ordem, uma classificação ordenada.

Liga os números cardinais à respetiva palavra.

1. Na tua turma quem é o primeiro (a partir de hoje) a  
fazer anos?

2. Em que dia? E o segundo? E o terceiro?
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Desenha as velas correspondentes à idade 
que cada um vai fazer.

- Apresentação
- Formas de cumprimento
- Números Cardinais e Ordinais
- As cores
- Os animais
- Possessivos
- Verbo ir + Infinitivo: ação futura
-  Verbo contar: Presente do Indicativo, Pretérito 

Perfeito e Ação Futura

2º 3º
1º


