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TAREFAS DE 18 A 23 DE MARÇO
- Resolver Teste 1: https://drive.google.com/file/d/1FJef82VvhLirxe9zPAD8DKZD2faNGXG/view?usp=sharing
8.º D, 8.º E, 8.º F e .º G:
- Resolver os seguintes exercícios: p.113 (4.); p.114 (1.;2.);
p.115 (1.; 2.; 3.; 4.).
Todas as turmas:
- Resolver os seguintes exercícios: p.121(3.;4.; 5.); p.122
(1.;2.); p.123 (1.; 2.; 3.; 4.).
- Copiar para o caderno diário e estudar a lista de
vocabulário da unidade 4 que se encontra na página 12 do
Dossier des Mots (minilivro no final do manual);
- Estudar/Consolidar o conteúdo “Les articles partitifs”
através do seguinte link: PowerPoint - Les articles partitifs;
- Realizar os exercícios sobre “Articles partitifs” que se
encontram no seguinte link: Fiche de travail – Les articles
partitifs;
- Ler o texto e fazer os exercícios de compreensão escrita
das páginas 66 e 67 do manual;
- Copiar para o caderno diário e estudar o vocabulário da
unidade 5 que se encontra nas páginas 14 do Dossier des
Mots (minilivro no final do manual).
- Estudar e copiar para o caderno diário todos os
conteúdos das unidades 6 e 7, que se encontram
resumidos no DELP (mini-livro no final do manual, páginas
12 a 15):
https://lmsev.escolavirtual.pt/resource/show/3475126/resou
rce
- Estudar os conteúdos “Imperativo” e “Tiendas y
productos” através dos PowerPoint dos seguintes links:
https://drive.google.com/file/d/18O7BJRqFOHE_t38fgcEMAxXIKetZO-h/view?usp=sharing /
https://drive.google.com/file/d/1piYZdgCJea5C4MNDlk7jEUC6M-IfkRW/view?usp=sharing
- Trabalhar o tema “Compras y comidas y bebidas” através
dos seguintes exercícios:
https://lmsev.escolavirtual.pt/resource/show/4591739/resou
rce
- Realizar a leitura e compreensão escrita do texto “La
publicidad en la televisión” (páginas 102 e 103).
Copiar para o Caderno Diário o “Em Síntese” das páginas
84 e 85 do Manual.
Resolver a Ficha de Trabalho
https://drive.google.com/file/d/1fGzfB4BVNy1rxTSagiE7f2hgC9zRo3v7/view?usp=sharing
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TAREFAS DE 24 A 27 DE MARÇO
- Resolver Teste 2:
https://drive.google.com/file/d/1BTUfzpImtXvEiMnm17m
SZdCRn1-KahJv/view?usp=sharing
- Resolver os seguintes exercícios: p.192 (1.; 2.; 3.);
p.194 (1.; 3.); p.198 (B-1); p.199 (B- 2.; 3.; 4.).

- Aprofundar alguns os conteúdos gramaticais da
unidade 5 através dos seguintes links: - PowerPoint –
Les nombres cardinaux de 0 à 100 ;
- PowerPoint – Le comparatif et le superlatif ;
- PowerPoint – Le futur simple
- Aceder ao link Fiches de travail e realizar as 3 fichas
de exercícios gramaticais sobre:
- Les nombres cardinaux ;
- Le comparatif et le superlatif ;
- Le futur simple.
- Ler o texto e fazer os exercícios de compreensão
escrita das páginas 78 e 79 do manual.
- Rever os PowerPoint sobre conteúdos já estudados
nos seguintes links:
https://drive.google.com/file/d/15zByWOTo0aoc9qhmE_
LVWu7pXai2JJ5a/view?usp=sharing /
https://drive.google.com/file/d/17YjCzV9NNhc3zOI_Qa2Kz6CPaAdCK39/view?usp=sharing
- Realizar as fichas de trabalho no seguinte link:
https://drive.google.com/file/d/1xTHkvyCDxc1SSy075rpVvt6GInN5F4y/view?usp=sharing
- Corrigir as fichas de trabalho realizadas (soluções
disponibilizadas em breve).

Resolver as atividades das páginas 76 e 77 do Manual.
Realizar os exercícios 1.1 e 1.2 do grupo III da página
105.

Realizar os exercícios 1, 2 e 3 (“Já sabes o fundamental”)
da página 99.

Realizar os exercícios 2 e 3 (parte amarela) da página
109.

Realização dos exercícios da Tarefa 1, disponíveis na
Ficha de Trabalho, presente no link:
https://drive.google.com/file/d/1yvPAjzvs3kjNgOjTezVff2ZBBa99IXn/view?usp=sharing
Turma A e G:
Realização da ficha de trabalho: Monómios. Polinómios.
Casos Notáveis da multiplicação.
https://drive.google.com/open?id=1A5edj0T0y-

Realizar os exercícios 1 e 2 (parte amarela) da página
111.
Dar continuidade à Ficha de trabalho, presente no link:
https://drive.google.com/file/d/1yvPAjzvs3kjNgOjTezVff2ZBBa99IXn/view?usp=sharing e realizar os
exercícios da Tarefa 2.
Todos os alunos devem realizar a ficha de trabalho:
Sistemas de equações
https://drive.google.com/open?id=187G8iGCme98F3QQ36QIhe_FSBoKFR4B
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Turmas B e C e F:
Realização da ficha de trabalho: Monómios. polinómios.
Quadrado de um binómio.
https://drive.google.com/open?id=1-l6PJdqLC9mRG5SVnkUBx45g6uybVJH
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Turmas D e E:
Realização da ficha de trabalho : Monómios. Polinómios.
Casos Notáveis da multiplicação. Fatorização de
polinómios.
https://drive.google.com/open?id=17exDJZBjZ5tJjRP
C_JOOPh2Sn7KcY-zP
Realização da ficha de trabalho que se encontra visível em
https://drive.google.com/file/d/1R5qq6qUZCh1qBeBOLniao
QaCYtDWnnXI/view?usp=sharing

Realização da ficha de trabalho que se encontra visível
em
https://drive.google.com/file/d/1egFYHpWMz5p_HLyyx6
1Yogtux_waTOQP/view?usp=sharing

1/1

