


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

Caneca: género feminino; número 
singular, grau normal. Canzarrão: género 

masculino; número singular; grau 
aumentativo. Ratinhos: género masculino; 

número plural; grau diminutivo.

1 m3 – 1 kl. 1 cm3 – 1 ml. 1 dm3 – 1l.

Ex.: Solos arenosos e solos argilosos.

Mary; Peter; Anna; John.

Verdadeiro.
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PERGUNTAS

Quais os três grandes 
momentos de uma ação?

Que número está representado no ábaco?

As glândulas salivares, o fígado 
e o pâncreas são glândulas que 

ajudam na função digestiva. 
Verdadeiro ou falso?

Diz, em inglês, os números até 20.

Que energias renováveis existem?
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PERGUNTAS

Classifi ca as palavras quanto 
ao género, número e grau.

CANECA CANZARRÃO RATINHOS

Com o dedo, faz as correspondências 
entre as medidas de volume e 

as medidas de capacidade.

Indica dois tipos de solos.

Como se escrevem os nomes 
abaixo em inglês?

Maria Pedro  Ana João

A canela é uma especiaria obtida a partir 
da casca interna da árvore caneleira. 

Verdadeiro ou falso?

CANECA CANZARRÃO RATINHOS

1 m3 1 cm3 1 dm3

1 ml 1 l 1 kl
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RESPOSTAS

Situação inicial; desenvolvimento; 
situação fi nal.

Ábaco — 1 000 000.

Verdadeiro.

One, two, three, four, fi ve, six, seven, 
eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, 

fourteen, fi fteen, sixteen, seventeen, 
eighteen, nineteen, twenty.

Energia solar, eólica, hidráulica 
e maremotriz.



Podes im
prim

ir esta página as vezes que quiseres em
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.booksm
ile.pt e utilizá-la sem

pre que voltares a jogar.

Português
M
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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.




