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TAREFAS DE 18 A 23 DE MARÇO
- Leitura da ficha informativa – Texto publicitário (páginas
47 e 48);
- Realização das perguntas de interpretação na página 49;
- Leitura da ficha informativa – Banda desenhada (páginas
56-58);
- Leitura da banda desenhada das páginas 59-61;
- Resolução das perguntas de interpretação da página 61;
- Realizar a atividade n.º 2 da página 279;
- Realizar a atividade n.º 4 da página 285;
- Leitura da obra História da gaivota e do gato que a
ensinou a voar; de Luis Sepúlveda:
https://drive.google.com/file/d/1h6s34Dgt0RITE9oY2HKNyvHRptQdFT7/view?usp=sharing

- As turmas que ainda não o tinham feito, devem terminar
os exercícios das páginas 108 (1, 2 e 3) e 109 (ex.2);
- Estudar o Past Simple e Past Continuous;
- Decorar a lista de verbos irregulares (todos os verbos
que estavam em falta);
- Ler o texto da pág. 120 e resolver os exercícios 3 e 5 da
página 121;
- Resolver os exercícios 1 (apesar do exercício dizer
“Listen and fill in the gaps”, o mesmo pode ser feito apenas
como exercício de leitura/vocabulário) e 2 da página 125;

- Copiar para o caderno diário e estudar o conteúdo “Le
féminin des noms et des adjectifs” através do seguinte
link: PowerPoint - Le féminin des noms et des adjectifs ;
- Copiar para o caderno diário e estudar o conteúdo “Le
pluriel des noms et des adjectifs” através do seguinte link:
PowerPoint - Le pluriel des noms et des adjectifs ;
- Exercitar o conteúdo “Le pluriel des noms et des
adjectifs” através do jogo interativo:
https://lmsev.escolavirtual.pt/resource/show/4742278/reso
urce
- Copiar para o caderno diário e estudar o conteúdo “Les
pronoms personnels complément d’objet direct” através do
seguinte link: PowerPoint - Les pronoms personnels
complément d’objet direct ;
- Copiar para o caderno diário e estudar o verbo “Faire” no
Presente do Indicativo através do seguinte link: Verbe faire
au présent de l’indicatif.
- Copiar para o caderno diário e estudar todos os
conteúdos das unidades 5, 6 e 7 que se encontram
resumidos no DELP (minilivro no final do manual):
https://lmsev.escolavirtual.pt/resource/show/3475122/resou
rce
- Realizar os exercícios do manual relativos a essas
unidades (exceto os exercícios de compreensão oral).
Resolver a pág. 71 do manual (consultar o manual e a
tabela no caderno diário)
Ler as páginas 90 à 97 do manual.

TAREFAS DE 24 A 27 DE MARÇO
- Resolver o guião de leitura sobre a obra História de uma
gaivota e do gato que a ensinou a voar:
https://drive.google.com/file/d/1n6t82Tvuw557r351a7jh2cL2iP4btet/view?usp=sharing
- Recordar as classes de palavras: determinante, pronome
e quantificador, relendo as fichas informativas n.º 11
(página 80); n.º 14 (página 102);
- Realizar os exercícios da página 103;
- Resolver fichas de gramática:
https://drive.google.com/file/d/1OFCMPm2A6xCjIyWJQVFt
NkINGZ9JNtjS/view?usp=sharing /
https://drive.google.com/file/d/1pjJJT0G-iNTFgUplKsy8Yw3teMbLxqB/view?usp=sharing
- Resolver tarefa de escrita:
https://drive.google.com/file/d/1yYKibYH7Vgj_fs7EmAY_Tr
3sQzUeWeLP/view?usp=sharing
- Resolver os exercícios 1 e 2 da página 126;
- Ler o texto da pág. 130 e resolver os exercícios 6, 3 e 4
da página 131 (resolver por esta ordem).
- Para praticarem, podem ainda resolver exercícios nos
seguintes websites:
https://elt.oup.com/student/solutions/preint/grammar/gram
mar_02_022e?cc=pt&selLanguage=pt / https://www.esllounge.com/student/grammar/2g50-past-simple-or-pastcontinuous-worksheet.php
Nota: os alunos podem e devem consultar o dicionário
para ler os textos e resolver os mesmos. Além disso,
podem rever e consolidar os conteúdos que foram
lecionados este período e o período passado.
- Copiar para o caderno diário e estudar o conteúdo “Les
loisirs” através do seguinte link: PowerPoint – Les loisirs ;
- Exercitar o conteúdo “Les loisirs” através do jogo
interativo:
https://lmsev.escolavirtual.pt/resource/show/4742254/reso
urce
- Copiar para o caderno diário e estudar o conteúdo “Les
prépositions de localisation” através do seguinte link:
PowerPoint – Les prépositions de localisation;
- Realizar a ficha de trabalho sobre os conteúdos
estudados através do seguinte link: Fiche de travail.

- Realizar as fichas de trabalho sobre os conteúdos
estudados através do seguinte link: Fichas de trabajo;
- Corrigir os exercícios do manual com o auxílio das
soluções (disponibilizadas em breve);
- Corrigir os exercícios das fichas de trabalho com o
auxílio das soluções (disponibilizadas em breve).
Resolver da ficha de Trabalho Autónomo 1
https://drive.google.com/file/d/1_HiXaceAwmT6BQ2RhRa5MYznY5TAqoqO/view?usp=sharing

Realizar a seguinte atividade:
https://drive.google.com/file/d/1eyFpQ5zVw9ZgxXviS2mlGwB2d2IEzPy_/view?usp=sharing

Realizar os exercícios 1, 2 e 4 (Parte Branca) e o exercício
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1 (Parte Amarela) da página 95.
Realizar o exercício 1 (Parte Amarela) da página 97.
Realizar os exercícios 1.1, 1.2 e 1.3 da página 112.
Leitura das páginas 130 a 143 do manual.
Cópia para o caderno diário do documento visível em:
https://drive.google.com/file/d/1HyEYFGlbivaAWFM71EFJ
N8A261BO-Ezt/view?usp=sharing
CNA

Visualização dos seguintes vídeos sobre atividade sísmica
(turmas C, D, E, F e G):
https://www.youtube.com/watch?v=FYtJscTv4Uw
https://drive.google.com/file/d/1mReiLtWEk__gS59JMi9pf1
fBR0x8yvhQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kq3AZ6LmXmkZO1jLWFL
Yg06fKyiHRPbh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1InlajmtE6hriPXkYF916NuMl
vpDBRFRT/view?usp=sharing
Realização da ficha de trabalho visível em
https://drive.google.com/open?id=1TMDnoZc_kuzGlC3bkRxVQX71FIir5v8

MAT

FQ

Realização da ficha de trabalho que se encontra visível em
https://drive.google.com/file/d/1uW0Qr4WH6zdhSFJRkD_BHJQMie7ZjOF/view?usp=sharing

Resolução da Ficha Formativa das páginas 145 e 146 do
manual.
Resolução da Ficha de Trabalho visível em:
https://drive.google.com/open?id=1k-a6qPTnkJGjKe7KLy8rcdA1zcKPsGG

Realização de todos os exercícios da página 92 do
manual e os exercícios 5,6 e 7 da página 93 do manual.
(no caso do aluno não ter manual seguem as páginas
digitalizadas)
https://drive.google.com/open?id=1CDmADbkhJGt6NlDpc
Ec4iCgv0gb2Tk8g
https://drive.google.com/open?id=1RBpaMi0rHkEKnghH4C38LqAJYCwz4CB
Realização da ficha de trabalho que se encontra visível
em
https://drive.google.com/file/d/1NQ_Cly9u8jZQhjMH_g4pD
oVQSunb24Hd/view?usp=sharing
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