
Ficha de Avaliação Trimestral – 3º Período

1 – Assinala com X, a resposta certa.

É verão. O tempo está quente e os alunos já pensam nas férias.
A escola vai ficar vazia. Uma escola vazia é triste. Faltam os alunos

para lhe dar vida.
Todos trabalham muito. Agora fala-se da praia, do campo, da piscina,

dos passeios. Fala-se também de leituras. Ler muito durante as férias é
bom.

• Lê o texto com atenção.

2 – Completa as frases.

no inverno.

Quando acabam as aulas, começam as                                              .

As férias estão quase a                                              .

As férias Leitura:

na escola. no verão.

O tempo está quente porque estamos…
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3 – Assinala com X, a resposta certa.

4 – Para onde vão alguns alunos durante as férias?

5 – Completa as frases de acordo com as gravuras.
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A escola vai ficar fechada.

A escola vai ficar vazia. Significa que…

A escola vai ficar sem alunos.

A escola vai ficar sem as mesas e as cadeiras.

Na praia os meninos podem…

No campo os meninos podem…



6 – Escreve SIM ou NÃO.
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8 – Escreve uma frase debaixo da gravura certa.

7 – Escreve frases em que entrem as palavras:

livros / férias –

praia / areia –

Nas férias é tempo de…

Eu gosto de ler livros de histórias.

Eu não gosto nada de ler.

Eu não leio nada nas férias.

É bom ler nas férias.

Cuidado com o sol! O sol é agradável!



10 – Desenha.

Se acabares antes do tempo, relê as tuas respostas.

Vou viajar de avião.
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11 – Escreve algumas frases sobre o que se vê na gravura.

Vou à piscina.

9 – Completa o esquema com nomes de animais do campo.
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