


O Guga e a Eva são dois miúdos 
geniais que andam no 1.° Ciclo.

Adoram ir à escola mas também gostam de 
se divertir (sobretudo com a gata Sushi).

Com a coleção Genialmente descobriram 
que pode ser muito divertido estudar 

e conseguir uma mente genial.

Queres experimentar?

Vem jogar e aprender!
Tens cinco temas à escolha:
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RESPOSTAS

Verdadeiro.

Ex.: A) Selecionar uma criança que 
tenha 2 irmãos. B) Escolher uma das 

crianças e ela ter 5 irmãos. C) Das 
30 crianças, 6 terem 3 irmãos. 

Atração – B (polos opostos atraem-se). 
Repulsão – A (polos iguais repelem-se).

Verdadeiro.

Uma fadista.
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PERGUNTAS

Completa a frase.
Um gato pequeno é um gatinho.

Um gato grande é um                                .

Indica dois hábitos que contribuem 
para uma vida saudável. 

Diz os nomes das cores, em inglês 
e por ordem alfabética.

De que cor é a casca da curgete?

Indica os valores posicionais dos 
algarismos dos números.
A) 95 365  B) 7901
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Raramente, quase, além e 
demasiado são advérbios.

Verdadeiro ou Falso?

Observa o gráfi co 
de barras e dá 

um exemplo para 
cada situação. 

A) Acontecimento 
possível.

B) Acontecimento 
impossível.

C) Acontecimento 
certo.

Com o dedo, liga cada fenómeno à 
imagem que lhe corresponde. 

Em inglês offi  ce signifi ca escritório.
Verdadeiro ou Falso?

Amália Rodrigues foi uma 
jornalista ou uma fadista?
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Um gato pequeno é um gatinho. 
Um gato grande é um gatarrão.

A) 9 dezenas de milhar, 5 unidades de 
milhar,

3 centenas, 6 dezenas e 5 unidades.
B) 7 unidades de milhar, 9 centenas, 

0 dezenas e 1 unidade.

Ex.: Reduzir o açúcar e os adoçantes. 
Fazer exercício físico.

Black, blue, green, orange, 
pink, red, white, yellow.

Verde.



Podes im
prim

ir esta página as vezes que quiseres em
 w

w
w

.booksm
ile.pt e utilizá-la sem

pre que voltares a jogar.

Português
M

atem
ática

Estudo do M
eio

Inglês
Cultura e Cidadania

Diverte-te a jogar: 1–20 jogadores; ganha 1 ponto quem
 acertar na totalidade da resposta; 

sai vencedor quem
 totalizar o m

ínim
o de 10 respostas corretas em

 cada um
 dos tem

as.
Por cada resposta certa coloca um

 X nas grelhas de pontuação abaixo.




