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TAREFAS DE 18 A 23 DE MARÇO
- Copiar para o caderno diário as páginas 262 e 263,
relativas às categorias da narrativa (forma de rever matéria
já dada);
- Ler o texto “A Aia”, de Eça de Queirós, que se encontra
nas páginas 42 a 45 do manual. Após a leitura do texto,
realizarão as questões de leitura das páginas 46 e 47
(exercícios 1 a 9, inclusive) – respostas completas.
9.º F e 9.º G:
- Escrever um texto de opinião (90-120 palavras): p.108,
exercício 2.
9.º A, 9.º B, 9.º C, 9.º D e 9.º E:
- Resolver os seguintes exercícios: p.135 (1.; 2.); p.136
(2.); p.137 (1.; 2.; 3.).
- Estudar/Consolidar o conteúdo “L’expression de la cause”
através do seguinte link: PowerPoint - L'expression de la
cause;
- Realizar os exercícios do manual sobre “L’expression de
la cause” – página 78, exercício B1 e página 81, exercício
6;
- Estudar/Consolidar o conteúdo “L’imparfait de l’indicatif”
através do seguinte link: PowerPoint - L'imparfait de
l'indicatif;
- Realizar os exercícios sobre “L’expression de la cause” e
“L’imparfait de l’indicatif” que se encontram no seguinte
link: Exercices de Grammaire.
Unidade 5 e 6 do manual:
- Passar o vocabulário e a gramática que está do apêndice
“Prepara las pruebas” de ambas as Unidades para o
caderno;
- Resolver todos os exercícios à exceção da compreensão
do oral da Unidade 5 que vai da página 94 à 115.
Transcrever o “Vamos sintetizar” da página 129 do manual
para o caderno diário.
Acrescentar à síntese três consequências para cada um
dos seguintes fenómenos: furacões / tornados; secas;
vagas de frio / ondas de calor; cheias / inundações;
movimentos de vertentes / avalanches.
Resolver o exercício 1 – “resume num texto de cerca de 70
palavras a política estalinista” da página 101.
Resolver os exercícios 1 e 2 (“Que metas atingi”) da
página 103.
Resolver os exercícios 1, 2 e 3 (“Que metas atingi”) da
página 105.
Realização dos exercícios disponíveis na Ficha de
Trabalho – Tarefa 1, seguindo o link:
https://drive.google.com/file/d/1gLP3XSNp2PKeDPAN2Eq
u2HQEvR893yjL/view?usp=sharing
Realização da 1ª fase das provas finais de ciclo, desde
2005.
Realização da ficha de trabalho que se encontra visível em
https://drive.google.com/file/d/1o6ke4BVZwo6edHnoX9nX
m92ovNCQRo7z/view?usp=sharing

TAREFAS DE 24 A 27 DE MARÇO
- Ler o texto “História Comum”, de Machado de Assis,
que se encontra nas páginas 70 a 72 do manual. Após a
leitura do texto, realizarão as questões de leitura e de
gramática das páginas 72 e 73 (todos os exercícios) –
respostas completas.
- Resolver os seguintes exercícios: p.182 (2.; 3.); p.184
(B-1); p.185 (2.; 3.; 4.; C-1; 2); P.186 (1.); p.188 (1.; 2.).

- 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);
- Realizar os exercícios 1, 2 e 3 da página 80 do
manual;
- Ler o texto e fazer os exercícios de compreensão
escrita das páginas 74 e 75 do manual.

Unidade 6 do manual:
- Resolver todos os exercícios à exceção da
compreensão do oral da Unidade 6 que vai da página
116 à 135.
Realizar a ficha formativa que consta nas páginas 130 e
131 do manual.

Resolver o exercício 1 (“Que metas atingi”) da página
109.
Resolver os exercícios 1, 2 e 3 (Parte Amarela) da
página 117.
Ler as páginas 120-123
Realizar um pequeno resumo sobre as consequências
da II Guerra Mundial.
Criar uma publicidade a promover exemplos de atuação
ao nível da Promoção da Saúde Individual, Familiar e
Comunitária, seguindo as diretrizes presentes na Ficha
de Trabalho – Tarefa 2, seguindo o link:
https://drive.google.com/file/d/1YM2M_-owaMQ0sWxVPssMlQ5KF42GyHi/view?usp=sharing
Realização da 1ª fase das provas finais de ciclo, desde
2005.
Realização da ficha de trabalho que se encontra visível
em
https://drive.google.com/file/d/1nv4dK68XFvp4edxiYePB
fKtAALmrRktb/view?usp=sharing
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