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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... 

No ano de 1415, construíam-se nas margens do Douro as naus
e os barcos destinados à conquista de Ceuta. A razão deste
empreendimento era secreta e nos estaleiros os boatos eram
muitos e variados.
 
Um dia, o Infante D. Henrique apareceu inesperadamente no
Porto para ver o andamento dos trabalhos e, embora satisfeito
com o esforço despendido, achou que se poderia fazer ainda
mais. Então, o Infante confidenciou ao mestre Vaz, o fiel
encarregado da construção, as verdadeiras razões do
empreendimento. Pediu ao mestre e aos seus homens mais
empenho e sacrifícios.
 
Mestre Vaz assegurou ao Infante que iriam fazer o mesmo que
tinham feito cerca de trinta anos atrás, aquando da guerra com
Castela. Dariam toda a carne da cidade para abastecer os
barcos e comeriam apenas as tripas.
 
Comovido, o infante D. Henrique disse-lhe que esse nome de
"tripeiros" - alcunha que lhes tinha sido dada há trinta anos - era
uma verdadeira honra para o povo do Porto.
 
Lenda dos Tripeiros in Infopédia, Porto: Porto Editora, 2003-2020. [consult. 2020-
05-06 15:43:47]. Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/$lenda-dos-
tripeiros
 

A lenda dos tripeiros
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ACTIVIDADE 1
Desde 1954, que em todo o Mundo se assinala o Dia Mundial da
Criança. Em Portugal, é no dia 1 de Junho. 
Há quantos anos se comemora este dia? _________________
Será em que dia da semana? _________________

 

ACTIVIDADE 2
Descubra o nome de cada criança, tendo em conta as pistas que se
encontram abaixo, e escreva-as nos espaços em branco.

- O Rui não é o 1º nem o 5º.

- O Pedro está em penúltimo.

- O André está à direita do Pedro.

- O Miguel está numa das pontas.

- O Tiago está à direita do Rui.

 

1º DIA DATA: _____ / _____ / ___________
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ACTIVIDADE 4
Coloque por ordem cronológica as seguintes fases de vida:
 

Reformado, Adulto, Estudante, Universitário, Idoso, Bebé, Criança,
Trabalhador, Adolescente

ACTIVIDADE 5
Se pensar na sua infância, e na infância das crianças de hoje em dia,
nota algumas diferenças? Quais? Se pudesse acrescentar algo à sua
infância, o que seria?

ACTIVIDADE 3
Escreva o nome de 8 objectos usados por crianças:
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_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

1 - _____________________

4 - _____________________

7 - _____________________

2 - _____________________

5 - _____________________

8 - _____________________

3 - _____________________

6 - _____________________

9 - _____________________



DATA: _____ / _____ / ___________
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ACTIVIDADE 1
Observe a imagem e descubra as peças que completam os 4 espaços
em branco.

 

2º DIA
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A
 

D
 

C
 

B
 

ACTIVIDADE 2
Escreva o nome de 5 frutos e 5 legumes que observe na imagem.

 _________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________
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ACTIVIDADE 3
O João tem no seu mealheiro as seguintes moedas e notas:
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Quanto dinheiro tem no total? ___________________________________

Que notas e moedas terá que levar para comprar uma consola de jogos

que custa 232,50€? (assinale com um x)

Com quanto dinheiro vai ficar no mealheiro? ________________________

ACTIVIDADE 4
Pinte o desenho de acordo com as seguintes instruções:

- A mãe tem cabelos castanhos.

- A filha tem uma camisola vermelha e

calções pretos.

- O pai tem as calças cinzentas e a

gravata às riscas brancas e cinzentas.

- Todos têm sapatos pretos.

- A saia da mãe é amarela e a camisola

laranja.

- A camisa do pai é verde.
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ACTIVIDADE 1
Sabia que o dia 3 de Junho, é o Dia Mundial da Bicicleta? 
Esse dia já passou? Ou faltam quantos dias? 
Em que dia da semana foi ou será?

3º DIA DATA: _____ / _____ / ___________

ACTIVIDADE 3
Observe atentamente as seguintes imagens:
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1,30€   3,25€   4,50€   3,52€   0,54€   3,33€
4,05€   3,03€   1,03€   3,30€   3,25€   0,45€

ACTIVIDADE 2
Descubra o valor que se encontra repetido.
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ACTIVIDADE 5
Adivinhe os animais!
 

- De cera é feita a sua casa, onde vive na doçura. Das flores é amiga,

esta loira criatura. Quem é? _________________________________________

- Há muitos que fogem dela, não a acham nada bela. Usa um excelente

tear, para a casa fabricar. Quem é? ________________________________

- Vem ao campo de noite, se me quiseres conhecer. Sou senhor de

grandes olhos, cara séria e muito saber. Quem sou? ____________________

- Em duas conchas colocado, vivo ali encerrado. Como não posso

nadar, pego-me às rochas do mar. Quem sou? _________________________

- No fundo do mar, é onde gosto de estar. Olho para as minhas irmãs,

lá no céu a brilhar. Quem sou? ________________________________________

 

Agora, sem olhar para a imagem anterior, responda às seguintes

questões:

Quantas pessoas vê? _______________________________________

Quantas rodas vê? __________________________________________

Quantas pessoas usam capacete? _________________________

Quantas vão para a direita? ________________________________

Quantas vão para a esquerda? _____________________________

Quantas pessoas estão sem capacete? ____________________

Quantas pessoas usam mochila? ___________________________

ACTIVIDADE 4
Copie a seguinte imagem:

Volume 8, Nível 2



9

ACTIVIDADE 1
Encontre 8 copos iguais a este:

 

4º DIA DATA: _____ / _____ / ___________

ACTIVIDADE 2
Observe com muita atenção a seguinte imagem, e tente memorizá-la.
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ACTIVIDADE 3
Complete as seguintes frases:
 

Alcateia é um conjunto de _______________________________________

Bando é um conjunto de ________________________________________

Cáfila é um conjunto de _________________________________________

Carrilhão é um conjunto de ______________________________________

Multidão é um conjunto de ______________________________________

Pomar é um conjunto de ________________________________________

Vara é um conjunto de __________________________________________

Matilha é um conjunto de _______________________________________

Manada é um conjunto de_______________________________________

Frota é um conjunto de _________________________________________

Olival é um conjunto de _________________________________________

Turma é um conjunto de ________________________________________

Agora, sem olhar para a imagem da página anterior, responda às

seguintes perguntas:

 

- Quantas pessoas estão na imagem? __________________________

- Quantas crianças há? __________________________________________

- Qual é o animal que aparece na imagem? ____________________

- Onde estão? ___________________________________________________

- O que é que a menina tem na mão? __________________________

- É Inverno ou Verão? ___________________________________________
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Mãos à obra!

ORIGAMIS

1. Folha quadrada, 
colorida ou branca

2. Dobrar a folha a meio, 
formando um triângulo

3. Desdobrar

4. Dobrar novamente a 
meio, formando um 

novo triângulo

5. Desdobrar e 
colocar nesta posição

6. Dobre a ponta de 
cima, até tocar no centro

7. Dobre a ponta inferior 
até tocar no topo

8. Dobre o lado direito, 
alinhando com o 
vinco do centro

9. Dobre o lado esquerdo, 
alinhando com o 
vinco do centro

10. Dobre as 4 pontas 
da seguinte forma

11. Vire ao contrário, 
e terá o seu coração

É a arte tradicional japonesa de
dobrar o papel e que, através de
várias dobras, sem nunca cortar
ou colar, permite criar variados

objectos ou animais. 

PARA MAIS MODELOS:
 

https://origami.plus/ 
https://www.origamiway.com/

Volume 8, Nível 2 11
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ACTIVIDADE 2
Una todos os pontos, por ordem crescente, e descubra que fruta
se trata. No final pode aproveitar para pintar a figura!

5º DIA

ACTIVIDADE 1
O Dia Mundial do Ambiente celebra-se a 5 de Junho. 

Faltam quantos dias para celebrar esta data? ______________________

Ou esta data já passou há quantos dias? ___________________________

Qual é o fruto que está na imagem? ______________________________

Gosta deste fruto? _____________________________________________

ACTIVIDADE 3
Que outros frutos (e/ou vegetais) da mesma cor do fruto da actividade
anterior se recorda?

DATA: _____ / _____ / ___________
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_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Retirado de:
http://www.supercoloring.com/p
t/ligue-os-pontos/frutas

 

l 8 í l
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ACTIVIDADE 4
Dizem que plantar uma árvore é

uma das três coisas que todo o

ser humano deve fazer ao longo

da sua vida. Teve a oportunidade

de plantar alguma árvore? Se sim,

onde plantou? Foi na companhia

de mais alguém? Por algum

motivo em especial?

 

 

Uma das outras coisas é escrever

um livro. Se escrevesse um livro,

sobre o que falava?

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

 

 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

 

E se o livro fosse sobre a sua vida, qual seria a história que teria de

incluir obrigatoriamente?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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ACTIVIDADE 1
Veja com atenção os seguintes números. Risque todos os 7 que
encontrar e faça um círculo nos 2.
 
 

 

ACTIVIDADE  2
Crie pelo menos 8 palavras com as seguintes sílabas:

 

6º DIA DATA: _____ / _____ / ___________

3  8  7  6  4  9  7  0  8  4  3  2 

8  5  2  4  2  9  6  8  7  2  4  5

7  9  5  7  8  3  4  2  5  8  2  5 

5  4  7  8  2  9  7  2  5  8  7  3
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Por exemplo:
CA + MA = CAMA

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________
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ACTIVIDADE 3
Observe atentamente a seguinte programação para os três principais
canais portugueses:

 

Volume 8, Nível 2

1. Em que canal irá dar o programa “Amor Maior”? __________________

2. O que vai passar no canal RTP às 10h? ____________________________

3. O que vai estar a dar em cada canal às 16:30?

_________________________________________________________________________

4. Se eu acordar às 6h da manhã e quiser ver as notícias, qual é o

canal que tenho de ver? ______________________________________________

5. Se eu quiser ver o Preço Certo, qual é o canal que tenho de ver e

a que horas? __________________________________________________________

6. Se eu quiser ver o “Você na TV”, qual é o canal que tenho de ver

e a que horas? ________________________________________________________



Já que estamos a falar de livros,
que tal criar o seu próprio

caderno, que pode ser muito útil? 
 
 
 
 Material

- Folhas A4 (com

linhas ou lisas)

- Furador

- Cartolina da sua cor

favorita para a capa

- Uma fita que

considere bonita!

16

Vamos criar?

2. Com as folhas bem
alinhadas, faça 3 furos do
lado esquerdo, e passe a
fita pelos furos.

3. Decorar a capa: Vai ser o seu caderno de recados e
lembretes, de desenhos ou o caderno sobre si, com direito a
uma foto sua para a capa? 

1. Junte todas as folhas A4, e
no topo e no fundo, coloque as

folhas de cartolina (serão a
capa e a contracapa do seu

caderno).

Volume 8, Nível 2

Também poderá fazer
alguns cadernos para
oferecer às pessoas

que mais gosta.
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7º DIA DATA: _____ / _____ / ___________

ACTIVIDADE 1
Observe com atenção a seguinte imagem:
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Quantas árvores diferentes encontra? _______

Quantas vezes se repete a árvore sem folhas? __________

Qual é a árvore que se repete mais? _______________

 

 

ACTIVIDADE 2
Se ordenássemos as árvores pelas estações do ano, começando

pela Primavera, qual seria a ordem de sucessão das árvores?

Ordem: ____

Estação do Ano:

_________________

Ordem: 1º

Estação do Ano:

Primavera

Ordem: ____

Estação do Ano:

_________________

Ordem: ____

Estação do Ano:

_________________
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ACTIVIDADE 4
Complete os espaços em branco.
 

 

ACTIVIDADE 5
Organize as palavras que descobriu em cima por categorias.
 

 

ACTIVIDADE 3
Tendo por base o esquema, efectue os cálculos.
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Categoria 1
 

 

Categoria 3
 

 

Categoria 2
 

 



Para celebrar o dia da Bicicleta, partilhamos uma história de um
dos atletas portugueses mais conhecidos, Joaquim Agostinho.
“Numa outra edição do Tour [de França], num planalto alpino, sob
um calor abrasador, Luis Ocaña, o chefe-de-fila de Agostinho,
confessa-lhe que está a morrer de sede. O português dá-lhe o
resto da sua água quente, mas o espanhol está desesperado:
“Tenho que parar. Não consigo correr mais”. O português
responde-lhe: “Não podes desistir. Se não perdes a camisola
amarela”. Entretanto, Agostinho vê uma casa perdida nos Alpes e
sai da estrada sem dizer nada. Passados cinco quilómetros, os
colegas ouvem o assobio característico do atleta português.
Agostinho vinha com uma bilha de água às costas oferecida pelos
idosos que viviam na casa de madeira. E deu água não só a
Ocaña, como aos restantes corredores que vinham com eles.
Merckx, o grande rival do espanhol, não resistiu a desabafar: “Se
eu tivesse metade da força do Agostinho, garanto-te que já tinhas
perdido a camisola amarela”.
 

19

Recordar é viver!
Joaquim Agostinho

In https://www.cmjornal.pt/mais-cm/domingo/detalhe/joaquim-
agostinho-uma-lenda-com-fim-tragico. 

Imagem: https://hegiracycling.com/2019/02/25/joaquim-agostinho/
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1º Dia
Actividade 2
 
 
 
 
Actividade 3
Por exemplo: chupeta, bola, babete, biberão,
berço, fralda, brinquedos e peluche.
 

Actividade 4
Bebé, Criança, Adolescente, Estudante
Universitário, Adulto, Trabalhador, Reformado,
Idoso
 

2º dia
Actividade 1
1 – C; 2 – A; 3 - D ; 4 – B
 

Actividade 2
5 Legumes – cebola, batata, brócolos, alhos e
alho-francês, por exemplo. 5 Frutos – bananas,
laranjas, uvas, maçãs e limões, por exemplo.
 

Actividade 3
- 233,80€
 
 
- Vai ficar com 1,30€
 
 

Actividade 3
Lobos, pássaros, camelos, sinos, pessoas,
árvores de fruto, porcos, cães, bois ou
elefantes, navios, oliveiras e alunos.
 

 5º Dia
Actividade 2
Por exemplo: figo, ameixa, mirtilo, beringela,
couve roxa.
 
 6º Dia
Actividade 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividade 2
Exemplos: Casa; Cara; Sara; Maca; Saca;
Câmara; Caco; Cato; Mato; Saco; Rato; Toca;
Coma; Casaco; Macaco.
 
Actividade 3
1 - SIC; 2 - Praça da Alegria; 3 - RTP: A Nossa
Tarde; SIC – Júlia; TVI - A tarde é sua; 4- SIC; 5 -
RTP1 às 19:10; 6 - TVI às 10:12h.
 
 

3º dia
Actividade 1
7 pessoas; 12 rodas; 4 pessoas com capacete;
2 para a direita; 3 para a esquerda; 3 pessoas
sem capacete; 1 pessoa com mochila
 

Actividade 2
3,25€
 

Actividade 4
Abelha, aranha, coruja ou mocho, mexilhão e
estrela-do-mar.
 
4º Dia
Actividade 1
 
 

 

7º Dia
Actividade 1
- 4
- 3
- árvore que aparece mais: 
 
Actividade 2
4º Inverno     1º Primavera 
2º Verão        3º Outono  
 
Actividade 3
A=4; B=5; C= 2; D= 3. 1= 9; 2= 3; 3=9; 4= 0; 5=
10; 6= 12.
 

Actividade 4
banana, mercearia, laranja, autocarro, farmácia,
balão de ar quente.
 

Actividade 5
Meios de transporte (autocarro e balão de ar
quente), frutos (laranja e banana) e
locais/comércio (mercearia e farmácia)

Actividade 4
 
 

 

Soluções
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