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Nesta altura em que temos que ficar mais
tempo em casa, é importante continuarmos
activos. 
 
Neste guia poderá encontrar exercícios de
estimulação, sugestões de leituras e de
actividades que poderá desenvolver em
casa, sozinho ou acompanhado.
 
Este guia também pretende proporcionar
uma viagem no tempo despertando
recordações, mas também ajudar a dar asas
à  criatividade e proporcionar momentos de
inspiração e auto-cuidado.
 
Boas criações!
 
 
 



Quem conta

um conto... 

A  Festa da Ascensão, celebrada no dia 21 de Maio, é uma festa

marcadamente católica que celebra a ascensão de Jesus Cristo ao

Céu, encerrando um ciclo de quarenta dias que se seguem à

Páscoa, sendo feriado municipal em muitos concelhos de Portugal.

No entanto, em simultâneo com ela, e provavelmente com maior

adesão, celebra-se o Dia da Espiga. 

De acordo com a tradição, de manhã cedo, rapazes e raparigas vão

para o campo apanhar espigas e flores campestres. Formam um

ramo com espigas, rosmaninho, malmequeres, folhagem de oliveira

e videira, margaridas, pampilhos e papoilas. O ramo é guardado ao

longo de um ano, pendurado algures dentro de casa.

As espigas devem ser em número ímpar e são a parte mais

importante do ramo. Podem ser de trigo, centeio, aveia, ou qualquer

outro cereal. Representam o pão, como a base do sustento da

família, e a fecundidade. A Papoila simboliza o amor e a vida. O

malmequer representa a riqueza e os bens terrenos - o branco

simboliza a prata e o amarelo simboliza o ouro. A oliveira, em parte,

significa a paz, e o desejo pela mesma - é um dos símbolos da paz

desde a antiguidade. Ao mesmo tempo é o símbolo da luz, visto que

era com o azeite que se enchiam as lamparinas que alumiavam as

casas. Esta luz  pode também ser interpretada como a  sabedoria

divina. O alecrim simboliza a força, resistência e saúde, dado que, ao

longo do ano e ao contrário das outras flores, a sua presença torna-

se cada vez mais notada no ramo. As folhas de videira, tão

importantes para a nossa cultura e tradição, também estão

associadas à "alegria" proporcionada pelo Vinho.
 

Dia da espiga
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1º DIA DATA: _____ / _____ / ___________

ACTIVIDADE 1
Comemorou-se a Festa da Ascenção e a Festa da Espiga no dia 21
de Maio. Quantos dias passaram desde então?
Passaram-se _______ dias.

 

ACTIVIDADE 2
Faça uma cruz nos números por ordem: comece no 1, siga para o 2,
depois para o 3 e assim sucessivamente, até chegar ao 56.
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ACTIVIDADE 3
Complete as seguintes frases:
 

Segunda-feira é o ______________ dia da semana.

O irmão do meu pai é meu________________.

Compramos sapatos na _______________________.

Para pintar utilizamos o _____________________.

Se estiver doente vou ao _____________________.

Vemos as horas no ______________________.

Os animais que nos dão queijo são ____________________________________.
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ACTIVIDADE 4
Indique, desenhando uma seta, em que sentido a andorinha do meio
está a voar.
 



DATA: _____ / _____ / ___________
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2º DIA

ACTIVIDADE 2
Observe o seguinte quadro:

- Sublinhe a palavra que é um brinquedo.

- Faça um círculo na capital de Portugal e outro numa peça de

vestuário.

- Faça uma cruz na profissão que não se encontra na coluna B.

- Sublinhe com dois traços todas as palavras começadas por C,

excepto aquela que serve para dormir.

- Qual é a única coisa que se come?

- E qual é a única coisa que nos pode levar para Setúbal ou para Viana

do Castelo?

ACTIVIDADE 1
Quantas vezes aparece a letra F ?

A letra F aparece  ______ vezes.
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ACTIVIDADE 3
Associe estes monumentos aos seus nomes e às cidades onde se
situam.
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ACTIVIDADE 4
Para além dos monumentos que se encontram na actividade anterior,
recorda-se de mais algum? Indique monumentos que poderá encontrar
dentro e fora do nosso país.

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________
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Músicas favoritas
TOP  10
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ESCREVA  A  SUA  L I S TA   
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3º DIA

ACTIVIDADE 1
O Artur, o José, a Luísa e a Ana vão passar uns dias ao Algarve.
Descubra qual o meio de transporte que cada um vai usar para lá
chegar.

 

DATA: _____ / _____ / ___________
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ACTIVIDADE 4
Todos temos recordações de viagens que já fizemos. Algumas são
inesquecíveis e podemos associar imagens, sons, cheiros... Podemos,
por exemplo, lembrar da sensação da areia da praia, dos sons do
campo, do cheiro de refeições... 
Lembra-se de alguma viagem em particular que tenha ficado na sua
memória? Que meios de transporte mais usa nessas viagens? Que
locais mais gosta de visitar?

 

ACTIVIDADE 2
Agora, sem olhar para a página anterior, veja se consegue reconhecer

alguma destas pessoas. Duas delas viajaram para o Algarve.

Volume 7, Nível 2

ACTIVIDADE 3
Das palavras que se seguem diga quatro exemplos de uma coisa que

seja...
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4º DIA DATA: _____ / _____ / ___________

ACTIVIDADE 1
Observe atentamente o quadro da esquerda e o da direita de cada um
dos 3 conjuntos. Desenhe ou escreva o nome do objecto que falta em
cada conjunto.
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ACTIVIDADE 4
Recorde e escreva todos os acontecimentos do dia de ontem com o
maior detalhe possível.
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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ACTIVIDADE 2
Faça os seguintes cálculos:

ACTIVIDADE 3
Observe os números abaixo. Os números ímpares encontram-se a
preto e os números pares encontram-se a azul. Descubra os números
que não seguem esta lógica.
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Imprima esta folha e recorte pelo ponteado.
Em seguida, feche os olhos por um
momento e aponte para a folha e responda
à pergunta assinalada. 
Pode fazer esta actividade com a
participação de outra(s) pessoa(s).

Mãos à obra!

Que tipo de
aluno(a) era na

escola?

Gostou de
trabalhar? Qual foi

o seu emprego
favorito e porquê?

O que é um bom
amigo para si?

Qual é a sua
melhor

qualidade?

Quem tem sido a
pessoa mais

próxima na sua
vida?

O que o(a) faz
feliz?

Quem é a pessoa
que mais o(a)
influenciou e

porquê?

Qual foi a sua
última viagem?

Qual foi o melhor
conselho que

recebeu?

Qual era a sua
actividade
  preferida

quando era mais
jovem?

E agora?

Há alguma coisa
que o(a) assusta?

Qual é a sua
maior

conquista?
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- Assinale no calendário o dia de hoje. 
- Quantas sextas-feiras tem este mês? ______________
- Qual o feriado que existe neste mês? ______________
- Este mês tem 31 dias. Quantos meses têm o mesmo número de
dias? ______________
- Comemora alguma data especial este mês? ________________________

 

ACTIVIDADE 1
Observe o calendário referente a este mês.

 

5º DIA DATA: _____ / _____ / ___________
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ACTIVIDADE 2
Ordene as seguintes imagens:
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ACTIVIDADE 3
Descubra, em cada conjunto, a palavra que não se encontra relacionada
e justifique a sua escolha.

Limão Laranja Tangerina Toranja Melão

Páscoa Natal
Todos os 

Santos
Pentecostes Prendas

Cerejeira Macieira Ameixieira Laranjeira Choupo

Rubi DiamanteSafiraBasalto Esmeralda

Milímetro QuilogramaToneladaSegundoQuintal
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ACTIVIDADE 4
Reproduza as imagens do quadro da esquerda no quadro em branco
da direita.
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ACTIVIDADE  2
Escreva um exemplo de um artigo que pode comprar pelos valores
dados na tabela.

 

 

ACTIVIDADE 1
Procure e assinale as setas iguais às do modelo.

 

6º DIA DATA: _____ / _____ / ___________
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MODELO:
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ACTIVIDADE 4
Leia atentamente as seguintes questões e procure responder da
forma mais completa possível.
 

Imagine que está a sair de casa. O que é que encontra a sua frente?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Qual o número da sua porta de casa? __________________________________

Como daria indicações a alguém para chegar a sua casa? _____________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Que pessoa da sua família mora mais perto de si? _____________________

Quanto tempo leva até chegar ao supermercado mais perto de si?

____________________________________________________________________________
 
 

 

ACTIVIDADE 3
Quantas coisas há de cada?
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Vamos criar?
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Escrever um diário

Escrever episódios de vida importantes

Escrever uma carta a alguém

Escrever ensinamentos e mestrias

Escrever reflexões e pensamentos

Escrever sobre a actualidade

Escrever um poema ou uma quadra

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

 Esta semana propomos que dê asas à imaginação através da
escrita. Deixamos aqui algumas sugestões para se inspirar. 
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ACTIVIDADE 1
Qual é a casa que se repete? Assinale ambas com uma cruz.

7º DIA DATA: _____ / _____ / ___________
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ACTIVIDADE 2
Procure e some todos os números a vermelho.

Total: _________
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ACTIVIDADE 4
Quando pensa neste período de confinamento, consegue identificar
alguma actividade que nunca tinha feito antes, ou que fazia com
pouca frequência, e que passou a gostar de realizar? 
 
 
 
 
 

 

ACTIVIDADE 3
Pense nas suas rotinas habituais, antes da quarentena, e indique a
frequência com que realiza cada uma das seguintes actividades, tendo
por base a legenda:
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Existe alguma reflexão ou
pensamento que o(a)
tenha ajudado a gerir este
período?
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Recordar é viver!
Festival da Canção

Mário Augusto, in A Sebenta do Tempo, 2016
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Era um verdadeiro ritual familiar: toda a gente à volta da televisão

para ver o Festival da Canção. O primeiro decorreu nos estúdios

da RTP no Lumiar, em Lisboa, a 2 de Fevereiro de 1964.

Designava-se «Grande Prémio da Canção Portuguesa»,

denominação que se manteve até 1976.

A emissão regular da RTP a cores começou com um Festival da

Canção em 7 de Março de 1980, que o José Cid venceu com Um

Grande, Grande Amor. Mas, paixões à parte, foram as canções das

edições ainda a preto-e-branco, nos anos 60 e 70, que ficaram no

ouvido de toda a gente: Ele e Ela, interpretada por Madalena

Iglésias, Desfolhada, pela Simone de Oliveira, a mensagem subtil

da Tourada, pelo Fernando Tordo, e muito especialmente o Paulo

de Carvalho com o E Depois do Adeus, que, para além de ter ganho

o Festival da Canção, serviu também de senha para a revolução

do 25 de Abril de 1974.
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1º Dia
Actividade 3
- Primeiro; 
- Tio; 
- Sapataria; 
- Pincel; 
- Médico; 
- Relógio; 
- Vaca, cabra, ovelha ou búfala. 
 
Actividade 4
 
 
 
 
 
2º dia
Actividade 1
17 vezes.
 
Actividade 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3º dia
Actividade 1
Artur - bicicleta
José - avião
Luísa - carro
Ana - barco
 
Actividade 2
A 3ª e 4ª pessoa da imagem.
 

5º Dia
Actividade 1
- 5 sextas-feiras
- 1 de Maio
- Janeiro, Março, Julho, Agosto, Outubro,
Novembro e Dezembro
 
Actividade 3
- melão (não é um citrino)
- prendas (não é um dia festivo)
- choupo (não é uma árvore de fruto)
- basalto (não é uma pedra preciosa)
- quintal (não é uma unidade de medida)
 

 
6º Dia
Actividade 3
 
 
 
 
     10            8             9              7             6
 
 
7º Dia
Actividade 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividade 2
107.

Actividade 2
- 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 66, 72
- 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 45. 55, 60
- 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 88, 96
- 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110, 120
 
Actividade 3
5, 34, 30, 88, 21.
 

 
 
 

Soluções
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4º Dia
Actividade 1
- Lupa
- Gato
- Paleta de pintura
 
 

 


