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Unidade 1
Salpicos e os seus amigos.

1. Escreve aqui o nome dos teus três 
melhores amigos.

1.1. Agora usa um adjetivo que caracterize cada um. 
Por exemplo: O meu amigo Salpicos é brincalhão.

1.2. Faz como o Manuel e apresenta-nos a tua família. 
Começa com: 

Olá, eu sou o/a 
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1.3. Quantos alunos tem a tua aula de português?
Escreve o número e também por extenso.

 

1.4. Desenha a planta da tua sala de aula, escrevendo o nome de 
todos os alunos! E do professor, claro!
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2. Ouve a conversa na sala de aula entre alunos 
e professora e completa o texto.

- Bom  meninos! Está um lindo dia de sol! 
Vê-se logo que chegou a . 
 
- Senhora , posso trazer o Salpicos para a aula? 
Só hoje! Vá lá!
 
- Não, , o Salpicos é um ! Sentem-se e 
tirem os  das mochilas.
 
- Mas o  é muito !
 
- Não, Manuel, agora vem ao quadro 
e escreve a data!
 
- Hoje é dia  de março de .
 
- Muito bem, vamos passar a

 para o caderno.
 
- Professora, agora é matemática ou 
português?
 
- Vejam no .
 
- Chiu, meninos, calados por ! 
Muito obrigada, Manuel, a data está

, podes ir sentar-te!
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3. Verdadeiro ou Falso?

3.1. Na sala de aula, uma menina
tira da mochila uma Barbie.

3.2. Um aluno escreve a data
no quadro.

3.3. Um aluno lê um texto.

3.4. Uma aluna come um
chocolate na aula. 

3.5. Uma professora salta à
corda na aula.

3.6. Um aluno levanta a mão 
para falar e diz: ”Por favor!“

 V  F

 V  F

 V  F

 V  F

 V  F

 V  F

Por
favor!
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4. Descobre os erros e corrige-os.

4.1. bom noite 
4.2. óla 
4.3. dia bom 
4.4. até olog 
4.5. adrigabo 
4.6. favor rop 
4.7. oab tarde 
4.8. a deus 

5. Pinta as imagens com as cores certas e 
legenda-as.

O crocodilo é verde.
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6. Liga os números às palavras.

7. Entre os dois desenhos existem oito diferenças.
Quais são?
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8. Observa a fotografia da sala da família Quinas 
e descobre onde estão escondidos os números.

8.1. O 10 está  do sofá.

8.2. O 20 está  da mesa.

8.3. O 30 está  do telefone.

8.4. O 40 está  estante.

8.5. O 50 está  das revistas.

8.6. O 60 está  da televisão.

atrás

ao pé

por baixo

na

em frente

em cima



onze  11

9. Descobre e escreve o nome de cinco animais  
e de cinco cores.

10. Ouve com muita atenção e escreve as 
seis frases.

10.1. (Salpicos) 
10.2. (escola) 
10.3. (cinco) 
10.4. (pai) 
10.5. (português) 
10.6. (obrigado) 

Animais Cores

Tl

CROCO

FAN

AMARE

VER

PRE

CA

VER

LE

ELE

TO

LO

DI

MELHO

GRE

A

ÃO

MA

TE

ZUL

DE

CO
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11. Lê e liga as frases às imagens.

Emprestas-me a tua borracha, por favor?
 

Obrigada, Manuel, a data está certa!
 

Até logo Salpicos, não podes ir à escola!
 

Olá! Eu tenho 100 amigos.
 

Bom dia, senhora professora!
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12. Eu sei português!

Completa as palavras
com m ou n.

a ma ta o ca po

a ta pa a ti ta

a ca tiga a po ba

a lo ba o ci zeiro
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Ficha de Vocabulário

Copia as palavras e expressões.

 Que loucura!  encaracolado 

 
 às escondidas  a esperança 

 
 uma multidão  a coragem 

 
 a medalha  a bandeira 

 vaidoso 

Classificação

O meu trabalho foi:

Excelente
Muito B

om

Bom

Razoável


