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Progr~ma de Tr .. ino de Com~!~ncias Funcioll'''5 para Alunos (om Necessldades Educauvas Especiais 

J OGD DE APRESENTRI;:AO 

Iniciamos mais urn ana ietivo e com eie uma nova etapa ... vamos ter urna turma 

nova, conhecer novas amigos e professores, frequentar urn espa<;:o novo .. . Para isso 

vamos fazer urna serie de atividades que te ajudarao a conheccr melhor os teus co

legas e 0 espa<;:o flsko onde te encontras . 

qUEM SOU EU? 

Em voz alta, apresenta-te aos teus novos coiegas, dizendo: 

a teu nome; 

A tua idade; 

A localidade onde vives; 

a nome dos teus pais; 

a nome dos teus irmaos; 

A escola que frequentaste e a ana; 

A tua turma deste ana; 

as teus principais passatempos; 

Que desporto gostas mais; 

a que mais gostas de ver na televisao; 

o nome do/ s teuls melhor/es amigos; 

a que mais gostas de fazer com eles; 

a que mais te agrada neles; 

A tua principal caracteristica fisica; 

A tua principal qualidade; 

o teu animal preferido. 

• 



Program" d~ Treino de Compct~ncias FunClonms I"'ra Alunos com Necessidades Educat;llas Espen'l.ls • 

VISITRNDD R ESCDlR ..• 

Depois de termos feito uma visita pelos diversos espac;os que a 

escola oferece, colora urn X: 

A esc:ola possui ... sUn - Nio 

Cantina 

Reprografia 

Ba< 

Salao de Danf~ -

Salas de Aulas 

Casas de Banho 

Sec:retaria 

Portaria 

Ginasio 

Sase 
~ 

Salao de Jogos 

Biblioteca 

Auditorio 

Bspafo Internet 

Papelaria 

Colora urn X nas atividades que podes fazer na escola: 

sUn Nio 

I-
Lerum livro 

Tirar a senha 

Comprar urn CD 

Comprar livros 

Estudar 

Carregar 0 c:arUo de estudante 

Tirar fotoc:6pias 

Pratic:.ar desporto 

Jantar 

Almof8r -
Comprar material escolar 

Fazer amig05 

A"istir a um conc:erto 

• 



Programa de Treino de Compclo!ncw Puncionais para Alunos com NKessldades Educarivas Especials 

O ESEJOS .. . 

Escreve au desenha quais sao as teus desejos/ objctivos 

au aquila que gostarias de aprender neste ana letivo: 

Agora escreve au dcsenha quaIs sao as teus prindpais recelOS au medos ... 

Urn born ano!!! 

• 



PruKrama de Tremo de CornpelcnCIa5 FunclOnau. para Alunos (om Ne(~5S,tbdl!' Educativas Espeuilis .. 

R TUR FICHR DE IDENTIFICRI;AD 

Preenche, de acordo com 0 que te e pedido: 

I Nom., 

I Da .. , 
Nome do Pai: 

Nome da Mae: 

Idade.: 

,do Pai, d.~ 

Telefone: 

~ Ano: Tunna: ND
: D. Turma: 

r-otwplinas frequentada. : 

Qual a di.ciplina que go.tas mai.? 

rqual e aqueJa em que t eftJI mau dificu1dade? 

f-
Quai •• ao a. atividade. que mai. go.tas de fazer? 



Progr;oma d., Tr~ino de Compel'nc,,"s Funcion;ois p.ua Alunos com Necessid;odes Educ;ouv;os Especws 

o que costuma. f~er no. teu. tempo. livre.? 

Co.tuma. brincar na rua? 0 que co,tuma, fazer? 

Ten. 0 hiibito de ler? Quai, 0' livro, preferido,? 

o que co.tuma. ver na teJevisio? 

Pratica, algum de,porto? Qual? 

Go,tava, de praticar algum? 

Vida Putur •.•. 

Qual ou quai. sio a, profissiSe, que go.tAII mai.? 

o que go,tay .. de fa.%er quando .aisse, da e,cola? 

Onde go,tavas de realizar 0 teu PIT (Plano Indivual de Tran,ifio)? Porque? 

o que go,tarias de fazer no futuro? 



PORTUGUES FUNClONRL 

E [OMUNICRI;RO 



Progr~ma de Treino de Compet~nclu FunClOnais para Alunos com Ne<:essLdades Educa,Lv;ls E.~peciaLs 

Adqulri r competencias baSiCa5 de leltura e eSCrlt.l funClOnal j 
l_~~~::::~_l~A~ss. oClar pabvras a Imagens: leT e escrcver palavras TelaCiO 

nadas com a escola. 

Rodeia as palavras relacionadas com escola. 

computador 

garrafa 

professor 

mesa 

autocarro aluno 

cadeira quadro 

camisola mochila 

livros casaco 

Observa as imagens e comenta . Quais sao as imagens que te parecem ser 

de uma escola? Porque? 

18 



Program .. d<e Tr<emo de Competh1ci .. s FunClonillis p;lr;! A1un05 (Om NectsSld .. des Educatovas ES!,«la IS 

Legenda as imagens. 

aluna 

computador 

armano 

Uvro 

mesa e cadcira 

sala de aula 

quadro 

hipis c borracha 

Senti dificuldadell I Senti algumas dificuldade. I Nio tive dificuldadell 



l'rogr.lm.l de TrelnO de Competlrxi.lS Funcion.lis p.:>r.l A1unos com Necess,d.a.des Edu'ilriv.lS Espe<:l.l" 

Adquinr eompetencias basins de leltura e eserita fun eional; 

produzir frases 

, Ler e esc rever frases construidas com p.llavras apresentada~; . 
assOClar paiavraslfrascs a Imagens 

Completa as frases , substituindo as imagens pelas palavras correspondentes. 

Eo 

Eo 

Eo 

Eo 

aluna 

eomputador 

\;Ii 

-" I iIt' IiIQ • 
~'-- ~ . w -... . ' ' .. 

armario 

Iivro 

E. 

E. 

E. 

Eo 

20 

mesa e cadeira 

sala de <lula 

quadro 

lapis e borracha 



Progr:o.ma de Trelno de Competln(us Funnon:o.JS p"r~ Aluno5 com Ne<:e5S,d:o.des Educ:o.tlvas Especi,lIs • 

Le as palavras e faz 0 desenho correspondente. 

escola protessor lap is e borracha 

aJuno computador armario 

t 

mesa cadeira quadro 

livros mochiJa 

Senti dificu1dades I Senti algumas dificuldade. I Nao tive dificuldade. 



Programa de T~ino de Competlnuu FunQon;u. parol Alunos com Ne<:essidades Educ~t1Vas Espedolis 

Adquirir competendas de leitura e eKrita fundonal 

Reconhecer palavras e legendar figuras; associar pa.lavras a 

L _______ .Lim"'._g'_n_'_; le_'_'_~ __ =_ n_ p.Ja __ =_ s relacionadas com a habita~ao . 

•• · ~.,Tin 

Le as palavras e legenda a figura. 

casa telhado janela garagem porta 

22 



Program .. d~ Ttemo d" Compelbldas Funcionais p"r.l Alunos (om Nec~ssld"d~ EduntlVOIS Esp«''''s • 

Descobre na sopa de letras as paJavras relacionadas com CASA: 

casa garagem telhado porta janela varanda 

C A S A Q w T y I P 

A G A R A G E M H L 

T E L H A D a J J H 
I- -

A R R y J P a R T A 
-

S D J A N E L A H M 
--

S D V A R A N D A N 

Le, copia as palavras e liga-as as imagens . .. casa 

, '.' .1. I ; / Ill, 
garagem 

1.-. : , 
porta 

janela 

telhado 



Progr;nna de Treino de! Competln(ias Fun(IOn;a'$ para Aiunos (om NC!<:i!$$.dad<!S Edmatlvas ~i;us 

Liga as palavras ao espa~o correspondente: 

janela 

quarto 

s6tao 

garagem 

we 
INTERIOR 

varanda 

jardim 

sala 

cozinha 

porta 

terrat;:o 
EXTERIOR 

hall de entrada 

Senti difi.culdades I Senti algumQ difi.culdadel I Nao tive dificuldadel 

24 



Progrilmil de TreiflO de Cornpe !~ndliS FUflclOnilis poiril A1unos com Necusidades Educnivas EspKws .. 

Adquirir compeU!nciOlS de ieituril e es<:nta. como meio de 

,omunica~lo funcion.!. 

Ler, reconhecer e anociar palavrat reb cionadas com a ha~ 
ta~lo; produzir {rases. 

Compieta as frases , 

correspondentes. 

substituindo 

casa telhado janela 

E. 

E. 

as 

Eo 

E. 

E. , I II , 

imagens pelas palavras 

porta garagem 



Program" de Treino de Compet~ncl<ls FwxKln,III5 poIT" Nunes com Necessidades Educatlvll Especlals 

Le as palavras e faz 0 desenho correspondente. 

casa telhado janela 

porta varanda garagem 

Completa as frases, substituindo as imagens pelas palavras 

correspondentes. 

quarto cozinha sala 

despensa casa de banho terra~o 

Ea 

26 



Programa de Tr~ino d~ Compd"'nci"" Funcionais para Alunos com Necessidades Educativas cspeClais 

Ea Eo 

Ea Eo 

Desenha-. 

casa de banho quarto cozinha 

,ala despensa 

Senti dificuldades I Senti algumas dificuldades Nio tive dificuldades 

27 



Progranu. d", Tremo de CompeltnclOl~ Funclonau pH" A1unns com Nec~s,dad\"S Educal.lvas Es!>"",al$ 

Adquinr competencias de iei tuca e esenta funcionaL 

• . Idcnlificar p~avr<ls e legendar figuras; ler e escrever palavras 

relac:ionadas com vestuirio; <lssociu palavras <I imagens.~ 
• 

Li as palawas e legenda as figuras. 

camisola 

bora 

gabardina 

saia 

cuecas 

sapato 

camisa 

cal~8es 

5and;ilia 

28 

soulien 

c:hinelo 

casaco 

cachecol 

kispo 

l 

meias 

luvas 

cinto 

1 

I 



Programa de Trelno de Compet~llnas FunCionalS p.na Alunos com Ne<e$$id,ade$ Educatlvn Espedai5 

u 
Le, copia as palavras e liga-as as imagens. 

gabardina cinto 

meias sandalia 

luvas cal~as 



Programa de Tre ' ''o de CompelenClas FunclOnais para A1unos com N",,,s.,dades Educativas Espe<l'n~ 

bota soutien 

saia l chinelo 

cuecas casaco 

sapato cachecol 

camisa kispo 

call;6es camisola 

, 

Senti dificuldades I Senti algumas dificuldades I Nao tive dificuldades 

30 



Programa de Trelflo dO! COlflpct~nda5 Fun(ionais ""ra Alllnos (Om Necessidade' EducatlVas Especials .. 

Adquirir competencl,lS boisicas de leitura e escnta funcional. 

Ler e escrever fraSt's com as palavras ilpresent.ldas; associar 
L _____ _ _ .l!p~alaVTas a Imagens. 

• 

Completa a. frases , substituindo a, imagens pelas palavras 

correspondentes. 

camisola saia camisa cal~as casaco meias 

bota cuecas cal~Oes soutien cachecol luvas 

gabardina sapato sandalia chmelo kispo cinto 

Sao os Eo 

Eo 
Sao os 

Sao as Eo 

31 



Programa de Treino de Competo!ncuis Funclon;IJs para A1uno$ com Nc.'(essKiades EducatlVa:; ES!'I'ciai. 

Sao as Ea 

Sao as n Ea 

Sao os Ea 

Eo Eo 

Ea Ea 

32 



Program3. de T",ino de ComPf!ti':ncia.s FUI\Clonall par~ A1unos com NKeSSldades EdUC3.[Iva$ Espec l3.i$ • 

Eo E. 

Le as palavras e faz 0 desenho correspondente. 

camisola saia camisa 

cail;as casaco meias 

gabardina cuecas calt;6es 



Prognffia d~ Treono d~ Compet~nCla5 Furn:,ona,. !)oI'" ALun05 COm Nec~sidild('s Edu<:aI"'~5 IiSpe<:'ol'S 

soutien cachecol luvas 

bota sapato sandcilia 

chinelos kispo dnto 

Senti dificuld. del I Senti algumas dificuldadel I Ni o tive dificuldadel 

34 



Program;,. dt' Trelno de Compe l~c;as Funcionai$ ~r;a Alunos com Nt'<t'5$.dad"$ Edu{al'Va~ E,!",cia" .. 

Adquirir {ompetencias basicas de leitura e escnta funcional. 

ASSOCLar palaVTolS a imagens; ler e escrever palavras 

relaClOnadas com a alimenta~lo 

~, 

Le as palavras e legenda as figuras. 

carne peixe leite ,,",. cafe 

,lgua alTOl. hatatas massa a~u(ar 

ovos legumes fruta sumo farinha 

feijao gr30 manreiga bolo chocolate 

35 
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Program~ de Tremo de ('ompetenCiu FunclOnal5 pu;o A1unos com Necessldad~ Edu,~ t lY~S Espenrns .. 

Le, copia as palavras e liga-as as imagens. 

pao cafe 

sumo chocolate 

ovo batata 

peixe carne 

leite bolo 

legumes a~ucar 

manteiga 



Progr.>.rna de TreUlo de COlnpeto!nc:i.u Funcion;II' p.ora Alunos (om Ne<:essKiades EducatLvas E$pe<uis 

massa arroz 

fe ijao agua 

fruta farinha 

Desenha e faz a legenda dos teus alimentos preferidos. 

Senti dificuldade. I Senti a1gumu dificuldade. I Nao rive dificuldade. 

38 
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Adquirir compet~ndas basicas de leitura e escrita funcional. 

,-" . escrever p.;1lavras reladonada.s <om • alimenta.~o: .. ~, 
associar palavras a lmagens. --

•• , 

Completa •• frases, substituindo •• imagen • pelas palavras 

correspondentes. 

came peixe leite p.o ufe agua bolo 

arroz batatas massa. atucar ovos legumes chocolate 

fruta sumo farinha felj~o gr~o manteiga 

Eo E. 

Eo Sao as 

Eo Eo 

Eo Eo 

39 



Prog ... ma d@Trl'lno de Compel~nciH Funcion.us pan. A1unos com Nl'<l'Ssldad~ EducatlVas Es}l«iau 

Ea Ea 

Eo Sao os 

Ea Ea 

Eo Eo 

Ea Eo 

Eo Eo 

40 
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Le as palavras e faz 0 desenho correspondente. 

ca rne agua avos 

peixe arroz legumes 

leite _~atatas fru ta 

pao massa sum o 



Progr.una de Treino de Cornpet~nm'5 FUrKionais para Alunos com Ne(es"d~es Educ3tivas EspeCiais 

cate at;:ucar tar inha 

oolos chocolate manteiga 

teijao grao 

Senti diftculdades I Senti algumaa diJicuJdades I Nio tin diJiculd .. des 

-

42 



Program a d<! Tr" m o de Competo!n(la$ FunclOnal.S par .. AiunO$ com NK<!$$Ldad<!$ Edu.:atlvu Especiais • 

AdqUlnf competenrias basicas de ieltura e escrit .. funcional 

Identificar, I" • e$uever " p.llavras relacionadas . co~ I 
all principais refei~l>es do dia; responder PO' escnto a 
questionarios. 

Uma boa alimenta~ao e muito importante para a nossa saude. Durante 0 dia deve~ 

mos comer varias vezes. 

Liga as paIavras as imagens. 

Pequeno almo~o 

Lanche da manha 

Almo~o 

Lanche da tarde 

-
Jantar 

43 



ProgUI1UII de Tremo de Competo!ncus Fundon;l.Is pM;!. Alunos com Ne-cess,d.Jdes Educa tiv.lS F..spe~ i ;!. IJ 

Durante 0 dia fazemos varias refeifoes. Completa as frases com as palavras: 

lanche 

{-----, pequeno almo~o -

jan tar lanche 

De manha tomamos 0 

A meio da manha devemos refor~ar com urn pequeno 

A meio do dia comemos 0 

A meio da tarde devemos fazer urn 

A refei~ao da noite e a 

Durante 0 dia devemos beber muita 

Responde. 

Qual e a refei~ao do dia que gostas mais? 

Onde costumas almo~ar durante a semana? 

Quanto custa a tua refei~ao na escola? 

almo~o 

agua 

Senti dificuld.1l.de. Seati algumu dificuldade. Nio tive dificuld.1l.de. 
~~====~==~==~==~~= 

44 



Programa de TremQ de Compet~nnu Funciona,s p.o.ra Alunos com Necns.dades Cduutivas Esperills • 
Adqunir competencias basicas de leitur.l e escri t.l fllndonal. 

""''" -
Responder a questionarios sobre ahmenta~30; interpreur 

ement.lS. 

. , I , 

Uma boa alimentac;ao e fundamental para 0 born fundonamento do nosso organismo. 

Observa com muita atenc;ao a ementa da tua escola para 

esta semana e responde. 

Em que dias da semana almofas na escola? 

Identifica as palavras e liga-as a cada figura. 

Sobremesa 

Prato Principal 

Salada 

Sopa 



Programa de T~ino d .. Compet/!nclu FunC\on";~ pn .. Alunos com Nt-Cess,dade$ Educatlvas Cspecials 

Completa de acordo com a ementa semanal da tua escola. 

SOPJ 
.- feira 

Prato 

Salada 
d, -

Sobremesa 

Sopa 
_ fClra 

PralO 

Salada 
d, ---

Sobrcmcsa 

Sol" 
- feira 

PralO 

Salada 

--d, -- --
Sobrcmesa 

SoP' 
- feira 

Prato 

Salada 
d, 

Sobremesa 

Sopa 

- feira 
Prato 

Salada 
do -

Sobremesa 

Responde. 

Qual foi a refeir;ao que mais gostaste esta semana? 

Em que dia da semana fo i servida? 

Senti dificuldade. Seuti algumu dificuldades 

46 
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Programa de Tremo d" Compel~ncUl5 flUncIOn.J.IS p.lra Nunos com N""",sld;ld~ IlduC;ltav..,. E~lais • 

Adquirir compet~ncias baslcas de leitur.a e esc:: rita fum:ional 

IdentificaT, ler e esc::rever p.llaVTaS relaclOnadas com os varios 
tipos de com~rcio, I 

Procura as palavras na sopa de letras: 

sapalaria ulno merceana 

c.lbe!eireira peixana farm.icia 

A C T , M , R 

F D F A R , T 

A S T A I. Ii 0 

R [ U U K L P 

M A M a R [ A 

A G G V S A P 

C A , R T y , 
[ A B E R Y L 

A B A L A P A 

A E R A a p R 

S 0 B R E S [ 

a I. E [ L K A 

P E [ X A R [ 

V A R T [ P D 

P R a N T a A 

cafe 

C , A R 

U D [ J 

F P G A 

H A [ E 

C S Z x 
A T A R 

C , B R 

0 L A D 

D A R [ 

[ R a E 

S [ , R 

Q A [ T 

A F A R 

R T A C 

v E S T 

papci4ria 

barbeiro 

[ A 

N B 

R E 

A R 

y U 

[ A 

0 E 

F B 

A A 

R E 

P [ 

E R 

T [ 

V A 

[ R 

pastelaria 

pronto a vestlf 

C B 

A A 

B R , • 
L R , T 

[ y 

R U , C 

[ V 

R [ 

A C 

0 A 

A F 

S E 

Escreve uma frase de acordo com cada figura apresentada. 

47 
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Programa de Treino de Compet"'nClas FW1CIOnal5 pau Alunos COm Necessid.des Educat lvas Especmis 

Responde. 

• ~ -- . . . 
::., --'''' , 
~r " ' f:~.:. _.i.dr 
) '. , 

• , 

Costumas ir as compras? Sim Nao 

A que lojas vais com frequencia? 

Senti difi(:uldades I Senti algumas difi (:uldades I Niio tive dificuldades 

~ "II r" tl'!i' 
Visit. a tua localidade e pro(:ura saber: 
Que tipo de comercio existe; Qual aquele que frequentas mais; Quais sao as que 
nao existem na tua localidade. 

48 



Programa rk- Tremo d~ Compellnci.u Funcionais p~u Alunos (om NKHSodark-s Educatlvu Especi..us • 

Adquinr compet!ncias basicas de ieitura e esuita funClOnal, 
relacionadas com 0 comercio. 

I-- . Legendar imagcns; identificar palavras; (ompletar frases com 
palavr.ls apresentadas. 

I II • I 

Os hipermercados gerahnente s6 existem nos grandes centros urbanos. La pode
mos comprar uma grande variedade de produtos. 
Nas localidades recorremos ao comercio local. Cada produto encontra-se numa 
loja espedfica. 
Das figuras apresentas coloca urn X nas que existem na tua localidade. 

i'or. 
. "* a; \ -' --. -.- . , . -

~ 1 

-" . 
1 ___ <, 

.f. <b-= . _I, 
• • • 

-r",r4 . , 
, 

-- ...... ~ 
- - r • F \ 
~ \ 

Completa com as palavras: 

sapataria talho mercearia padari'l papeiaria pasleiaria 

cabeleireira peixaria fallll<icia barbeiro pronlo a vestir 

sapatos vais a cortar 0 cabelo vais a 
-

came vais ao fazer a barba vais ao 

peixe vais a tomar cafe vais 030 I -'---.. 



Programa de Trein o de Competen<:iu FUIl(lO""-IS para Alunos COm Nec(>Ssidades Educat lVa5 EspeClalS 

leite, arroz e farinha vais a levantar receitas 

medicamentos vais it encomendarcomida 

bolos vais.it arranjarocabelo 

roupa vais ao enviarumacarta 

material escolar vais a lanchar 

pao vais a jogar no EuromilhOes_ 

Coloca de acordo com 0 respetivo local: 
sapatilhas pato sardinha pao 

frango 

pastel de nata 

lancheira 

feijao em lata 

xarope saia gabardina 

bacalhau batatas ben u-ron 

sanddlias cadem o bife de vi tela 

botas c;ll~as de g.1nga 

= .. ., 

""""' .".....~ 

regua 

arroz 

te rm6metro 

carapau 

" 

Senti difIcu1dades I Senti algumas difIcu1dades I Nao tive difIculdades 
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Programa de Treino de Compelo!ndas FUnOonai5 ~a A1unos com Nece$S"tadH Educallvas EspKials • 

Adquirir compet~ncias b!sicas de leitura e escrita funcional, 
rdacionadas com os meios de tr.mspor te. 

'" '-'-"-" 
Idcntificar nomes de transportes; assodar figuras e legendar 
imagens; reconhecer tipos de transportes; escrever frases 
sobre transportes. 

Legenda as figuras com as palavras apresentadas. 

avi~o comboio autom6vel motorizada bidc!et.1 autocarro barco 

~-. ---. : 
. , ' ,:0 .. _ I' 

Completa as frases com as palavras. 

aviao combolO autom6vel barco 

e urn meio de t ransporte aereo. 
e urn meio de transporte aquatico. 

o 
o 
o e sao meios de transportes terrest res 

Escreve quais 05 meios de transporte que ja utilizaste. 

(;j ~ 

Senti dificuld .. du I Senti algumas dificuldad.. I Nao tive diliculdadell 

I 
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Programa de Trelno de CompetlncUs FUf\(iOn.;u$ panI Alunos (om Nec:essKl.1des Educativas F..spe<iai$ 

Adquirir compctl!ndas hisicas de leitura e escrita fundon"!. 

Distinguir transportes publicos de transportes privados; 
~crever palavras e hues sabre os meios de transporte 

'--- --'--- - -----' 

.. 
Existem transpor tes publicos e privados. 
as publicos sao aqueles que podem ser utilizados par toda a gente, os privados sao 
os que cada pessoa possui. 

Le as frases com atenfao e liga-as a expressao coneta. 

o autom6vel do Sr. Joao e novo. 

a aviao leva muitos passagciros. 

A biddeta do Jose e muito bonita. 

o comboio parou na esta~ao de Sta Apol6nia. 

Os alunos va~ de autocarro da escola para casa. 

o sr. Ant6nio vai de motorizada para 0 trabalho. 

o barco naufragou com muitos passageiros. 

Completa as frases com as palavras. 

avi".o comboio autom6vel motorizada 

as transportes pubucos sao 0 

eo 
as transportes privados sao 0 

Responde . 

Transportes publicos 

Transportes privados 

autocarro 

ea 

Quais os t ransportes publicos existentes na tua localidade? 

Senti dlfi.cuLbde. I Senti .... guau.. dificulcb.de. I Nao live dificuldade. 
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PTogr.m;l de Tremo de Competencias Fuoc'onalS pua A1unos com Nec""ld,,des Educauvas Especl.1llS • 

Atividade 1 
Conversa sabre os difercntes meios de transporte. 
Procura saber quais os meios de transporte m.ais utilizados por caeb. urn dos teus colegas. 
De acordo com.as informar;Oes obtidas, constroi urna tabel.a com ° nome do aluno e ° respetivo 
transporte. 
Regista as condusOes que tiraste! 

Atividade 2 
De acordo com os transportes publicos existentes na tua localidade, descobre: 
~ A que was e que funcionam; 
- Quais sao os itf'n3rios; 
- Quanto costa uma viagem, de acordo com 0 itenario que escolheres. 

Atiridade 3 
Com a ajuda do teu professor, faz uma pesquisa nil. internet sobre a evolu~ao dos transportes ao 
longo dos tempos. 
Vais ter bastantes surpresas! 
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Pmgr;ofJU de Tr","o do! Com~t,fncias Funoon;us pilr .. Alum» com N«essKbdes Educlouv;os ElIp«i;J.is 

Usar a "serita como meio de comunica~lio funcion~ 

Ampliar vocabuJ.irio relacionado com .. comunica~ 

A comunica~io, de uma forma muito simples, e a troca de informa~6es entre in
dividuos . Significa tamar comum uma mensagem au informa~ao. Existem alguns 
tipos de comunicac;:ao, entre des: 

Comunicalfio Oral: sao as ordens, pedidos, conversas, debates, discussoes. 

Comunicafio Escrita: sao as cartas, SMS, bilhetes, cartazes , livros, folhetos, 
jornais, revistas, correia eletr6nico ... 

Observa as imagens e faz a legenda: 

radio jomal revistas cartas telem6vel SMS discussSilo cantar 

Coloca no lugar respetivo: 

Comunicao;J:o Oral Comunicao;ao Escrita 
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Pror.rama de Tremo de Comp"t~nci .. s Full(>ona,s para A1unos (om NrcL"s5,dadL"s Educat,vas Especlais • 

Observa 0 vocabuJario e rodeia aquele que esu relacionado com 

comunicafao: 

dl;ilogo papel SMS ausrultador caIXa de mensagens converSiI 

Portugal Telecom revista cadelra cartazes disciplina ordem 

lista telef6mca pon numero internet IT'I:ados 

A comunica\ao tambem pode ser Pessoal ou Social. 

Comunicafio Pessoal Comunicafio Social 

malogo; telefone; carta; e-maiL.. Jom ais; revistas; Iivros; televlsi\.o ... 

Completa ° quadro, colocando um X: 

;-">; • ,-

Twitter 

Facebook 

SMS 

Messenger 

Carta 

Correio Eletr6nico 

Revista 

J ornal 

Telcvisao 

Telefone 

Telem6vel 

Tens e-mail?Esc.reve-o. 

Tens Facebook? E telem6vel? 

Costumas enviar SMS? Para quem? 

Senti dificuldade. I Senti algum .. dificuId.ades I Nio tive dificuId.ades 

-
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Programa de Treino de Competl!nciu Funcion..tis par;a A1unos com Necessid;ades Educ;auv;as Espec,;a,s 

Usar a escrita como meio de comunic.il~o fundonal 

Identificar diferentes tlPOS de comunica~1I:o; associar palavras 
3 imagclls/simbolos; lcr e escrcver palavr3s reladonadas com 

L~ ______ lC:0~'C"~'~'~io~,,,t,ipo$ de comul1l(a~ao. 

Faz a legenda dos seguintes obje tos: 

, 

J 

(rato, tablet, webcam, (omando, maquina fotografica. clmara de fiJma r, monitor, telem6vel, leitor de mp3) 

Estes objectos estio relacionados com (assinala com X): 

escola multimedia jogos comunicaplo 

tempos livres alimentac;:ao musica entretenimento 
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Programa de Treino de Compet"nda, Funcoorull$ par;,; AlU!\05 COm Ne<;essidades Educativ;oS E'p.,nais 

Observa os seguintes simbolos e faz a correspondencia: 

facebook 

Radio 

Telecomunica~oes 

Televisao 
c mea > 

o < D<IIM"IOO ( _u 

Internet 

Jornais 

Senti diftculdade. I Senti algumu difJ.cuIdade. I NiD tive dificuldade. 
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Program::J. de Trl'tno de Compet~nCl"$ Funcional$ par .. Alunos (om Nece$~,d;;tde5 Educ;;tnva$ Espeda'$ 

Adquirir autonomia na leitura. 

L" pequenos anuncios no jomal; obter informar;:oes de 
interesse atraves de jomais; in terpretar informa~Oes. 

• 1 

Observa e responde: 

------.-.......... 
'= -.. 

--------...... ...-

- .... _-_. __ .. _." .. - '" 
De que se trata? (assinaIa com X) 

Agenda Livro Jornal Recado 

Qual 0 nome do jornal? (assinala com X) 

ABoia Jamal de Noticias Correia da Manha 
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Program .. de Tremo d" Compet.nci.u Funciornus p,an Alunos com Nl'<ess.d.ades Educ.\,va, F...5pt'ri.ais • 

Conheces outros jornais? QuaiS? 

Costumas ler jornais? E OS teus familiares? 

Na capa deste jornal, quai a noticia que mais se destaca? (assinala com X) 

Supremo obriga ex-namorados a dividir 15 milhoes do Euromilhoes 

60 homens escravizados nu m annazem 

Jackson ja mostra ter pEi quente 

Escreve a noticia que esta Iigada ao desporto . 

Como se chamam as pessoas que escrevem as noticias nos jornais? 

Rodeia a resposta certa. 

jornaleiros jornalistas notidarios 

Dentro de um jornal existem muitas sec"oes. Rodeia as que conheces. 

desporto 

classificados 

atualidade 

cultura 

educac;:ao 

sociedade 

politica economia 

dendas tecnologia 

Senti dificuldade. I Senti algwuu dificuldade. I Nio tive dificuldade. 
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Programa de Treino de Compel@nc~ FlInclo~ls p<lr.l Alunos com Necessidades Educal1vas ESpe!:lais 

Atividade 1 
Agora, com a internet e as novas tecnologias tambem podes consuitar os jornais on-line. 
Pesquisa na internet 0 site de alguns jornais e explora as paginas. 

Atividade 2 
Elabora na sala de aula, urn "Jornal de Parede", onde atraves da explora~o diaria de jorll<lis I' 
revistas coloques as prinicipais noticias que marcam a atualidade. Podera ainda subdividir-se 0 

jornal em seq6es, colocando-as assim por temas. 

Atividade 3 
Participa com uma notida interessante no jomal da tua escola. Poderas selecionar uma das 
notidas do "Jornal de Parede" que ten has considerado interessante. 

Atividade 4 
Na tlla localidade existe urn jom al? 5e tiveres oportunidade, faz uma visi ta as suas instala~6es, 
para poderes visualizar, em contexto real. como e feito urn jornal. 
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Progr,un.1 de TrtlnQ de.' CQrnp<etinnas Funcmrl.;lJ$ p,n;,. A1unos CQrn NKe5SidlldH Eduu.tiVall ESpea.1is .. 

Localizar mformar;,iQ 'm material eoscrit o, adqulrindo 
progre.'ssivamente autonomlil nillehura. 

~ Interpretar recados e avisos. 

) 

A mae do Joao deixou-lhe 0 seguinte recado: 

Joao, 

Tive que ir ao supermercado. 

Quando saires leva a chave de casa. 

Nao te esque~as do cartao da escola 

para tirares a senha. 
Beijinhos 

M'e 

Depois de Jeres, responde: 

Onde foi a mae do Joao? 

o que the pediu ela para Ievar quando saisse de casa? 

Do que e que ele nao se podia esquecer para tirar a senha? 

Imagina que es 0 Joao 

edeixaa mae 

um recado/nota 

com a resposta: 



Programa de 'freino de Compdl!ncias Funcional.~ para Alunos COm Necessidades Educativas Especi~is 

Chegaste a escola. Na parede da sala dos estudantes estava afixado a seguinte 

aviso: 

AVISO AOS ALUNOS 

Este aviso e dirigido a quem? (assinala com um X) 

Professores Alunos Auxiliares de a~ao educativa 

o que indica 0 aviso? (assinala com u.m X) 

Que a reciclagem nao tern importancia. 

Que a sala dos alunos nao tern caixotes do lixo. 

Que devernos colocar as residuos no Ecoponto correto. 

Responde. 

o que e que "rnuda a mundo"? 

Senti dificuldadesj Senti algumas dificuldades 1 Nao tin dificuldades 
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Progr.lma de Treino de Competenc!as Fundonals para Munos COm Necrssldades Educatlvas Espe<:ials 

Meta 

Objetivo8 

Estimular a capaddade para utilizar 0 dinheiru em situa~oes 
pr<i.ticas. 

Identilicar moedas e notas e 0 seu valor; reconhecer numerus 
representativos do dinheiro. 

Ohserva as moeclas e as notas: 

10 ' 

Liga corretamente: 

10a 

2£ 5£ 1£ 10£ 

a JO.3.0 Pedro comprou uma camisa que custou 5€. 

Assinala 0 prelfo corretamente: 

o o 
1011& 

5 

o o 



I'rograma d~ TR'ino dt Compel.!nnas Furu;:,on:I.IS p;o~ .. A!unos com Ntc:tssld .. dts Educ .. t,V .. 5 E.speCUIS 

-~'" 

Observa 0 valor de cada elemento: 

)) 
2~ lO~ 5~ 

Faz a correspondencia dos elementos ao respetivo valor: 

~ 

) 

• 
10 l1li&. 

Nao live cliftculdade. 

o 
Senti diftCu1d~'~d~'~'oJ--"~~~",,,~~d~i~fi~<U!~d~a~d~'~''.J 



____ 'c'o"."oaIDa de Treino de Compet~nclas Funcionais para Nunos com Necessldades Educatlvas E5P"""'S 

Estimular a capacidade para utilizar 0 dinheiro em s itua~o l's 
pra t icas. 

Reconhecer numeros representativos do dinheiro. 

Identifica as notas e moedas. Liga-as ao seu numero representativo: 

O,Ol€ 

O,02€ 

O,05€ 

0,10£ 

O,20€ 

O,SO€: 

l€ 

2€ 

S€ 

lO€ 
10 111& .. 

20€ 

SO€ 

lOO€ 
20 = 50 ..... --1. 



Programa de Trelno de Compet~CI"5 Funcion;us p.u~ A1unos com N~enidadl'$ EduGl.ovas Especi .. is 

Observa 0 prefo de cada artigo: 

Agrafador Cademo Borracha C.1neta 

1,5OC 2,SO€ a,sO€. a,4OE: 

Identifica e escreve' . 
Prel,:o do caderno 

Prel,:o da borracha 

Pre~o da caneta 

Prel,:o do agrafador 

Artigo mais carD 

Artigo mais barato 

CaIcula com a ajuda da maquina de caIcular: 

Caderno + borracha Caneta + agrafador 

+ + 

Borracha + caneta Agrafador + caderno 

+ + 

Caderno + borracha + agrafador + caneta 

+ + + 



___ Pc_",cama de T,emo de Comp"t~n(l"s Fun(iOnalS pM" A1unos com Ne<:enidldes Eduu.ljv;u E.5peo.;U5 

Completa com as moedas necessarias de forma a obteres 0 valor correto. 

Senti dificuldade. Nao tive dificuldade. 

o o o 



Programa de Tremo de CompctmClas Funoona.1J para Munos (Om Necusidades EdU(at"·~~ F.speClal$ 

Mota 

Objetivo5 

Estimular a capacidade para utihzar a dinheiro em silua~oes 
pr.ioticas. 

Id entificar moedas e nalas do sis tema moneta.rio; realizar j 
opera~Oes com dinheiro. 

Observa 0 dinheiro que tern 0 Jo.3.o , a Marcia e a Andreia: 

J030 

"" Andreia 

5. -6 
Marcia 

Quanto dinheiro tem cada um deles? 

I J030 I Andreia I Marcia 

Quem tem rnais dinheiro? 

Quem tern menos dinheiro? 



Programa de Tremo de Competo!ncias Funcionals para AlWl05 com N«usidoldu Eduu.tivas Espt'ci.ais 

Com a ajuda da maquina de calcular, calcula a diferen~a de dinheiro entre 
a Andreia e a Marcia: 

Calcula a 

Calcula a diferenf8 de clinheiro entre 0 Joio e:a:;.;M~ar:;;;,c;i~a;...-:-~~"=,,... .... C1 

Marcia 

Andreia 

Total 

di6culdade. Nio dYe dificuldade. 



Prograrml de Treino de Compet~nda5 FunoonalJ para Alunos com Ne<HSicbd('$ EducatlV.>$ Espec::~=, __ 

, 
M ... . . Estimu!ar a capacidade de reaHzar opera~Oes simples, 

ut ilizando 0 dinhelro. 

Objttivos 
t _ ~)Jh __ " 

Identificar 0 valor do dinheiro; utiliur notas e moedas para 
pagar bens e servi~os. 

Imagina que estamos no Natal e que querias oferecer urna prenda aos teus familia-

res. Este e 0 dinheiro que tens. Conta-o : 

Total de dinheiro que possuo: ___ euros 

Para a tua mae, que gosta muito de ler, pensaste em comprar urn Iivro. Para isso vais 

(copia a palavra correta) : 

Loja de computadores Livraria 

Existem muitos livros e varios prelfos , mas como s6 podes gastar ate • 

Rodeia 0 livro que podes comprar: 

7£ 



Programa de Trelno de Compeli!n{l&J FunClon.IlS para A1unos com N.-<e5Sodad"" Educal1V3S F.spe<i..t.is 

Agora para 0 teu pai, vais comprar uma caneta . 

• 
Podes gastar tambem ate 

Para ires compar uma caneta vais (copia a palaVTa): 

papelaria correios banco 

Tens varias a escolha, mas nio te e5que~as que so podes gastar ate 5£! 

i 7,5£ 

Entao agora vamos a contas. Coloa 0 pre~o do Uvro e da caneta e faz a conta: 

} 
• Ainda te lembras do valor que tinhas para gastar? 
5~ 

Quanto ao dinheiro que te sobrou? Faz as contas . 

TOTAL __ _ 

-----+-----=-----------



Programa. de Treino de Compet~ncias Funcionais pau Alunos com NeCeSS1WrleS Erluca tlvas Esp"Clal5 

Entao ainda tens para gastar 3 Euros. Como te sobrou runheiro resolves ir com

prar urn CD de musica. 

Para isso vais (rodeia a op~ao carreta): 

Ouriversaria loja de musica mercado municipal 

Agora escolhe 0 teu CD de musica: 

3£ 6£ 

Vamos entao recapitular 0 que compraste e quanto gastaste em todas as 

prendas: 

TOTAL 



Progranu. de Trrino de Compt'tfnnas Funaon;u.s pua Alunos com NKnsidadn Educat,vas E..pec:taiS 

M .... 

Objetivos 

mul.r • capacidade de realizar oper~Oes s imples, 
zando dmheLro. 

tificar 0 valor do dinhel ro; utihur nous e moedas para 
r bens e servi"os. 

Observa os pre.;os dos seguintes produtos, utili2ados para a confer;ao de dace de 
mafi e marmelada: 

...... 
Mannelos 2.50€ Ar;ucar O,85€ Mat;ls 1,50€ 

Copas 2,50€ Papel Celofane 1,50£ Rafia 1,25€ 

Qual e prefo ... 
Marmelos € 

Ap.icar € Qual e 0 produto ... 

Mar;as € Mais caro 

Copas € 

Papel Celofane € 

Rafia € Mais barato 

Escreve 0 nome do produto que ... 
Custa menos de 1€ 

Custa entre 1€ e 2€ 

Custa mais de 2€ 



Progrl.nu. de Tr~l1lo d~ Compet4!nclU Funcionl.UI ~rl. Alunos com N«~151dade. EduullVU Espeti>i$ 

Com a ajucla da maquina de calcular calcu1a 0 custo: 

- Produtos 
. ,-._~ ~fl .. ,'.. ..,. 

~ ,; ~ .::, .'. -J'D- Q 
• 

Marmelos + A~lkar 

Apkar + Ma~as 

Ma~as + Copas 

Copas + Papel celofone 

Papel celofone + rafia 

- Doces . " - .. - . 
~;!:r:~~~ L~ .4 

iJl..,,;,~J! ~ --; .. ~. .. .-, 
Marmelos 

A~ucar 

Copas + Papel celofone + rafia 

Total 

~. .. <=-.~~ .. "" 
~~~qg~~ ~ 

Ma~as 

Apkar 

Copas + Papel celofone + rafia 

Total 

Qual a doce que ficou mai. barato? 



Prognma de Treino de Compet~ncias Funcionals pan Alunos corn Necessldades Edu(ativas Esp<'ClaiS 

I'-~'~ 
- . Meta -~ 

, . - " Estimular a capaddade para Iltilizar 0 dinhelro em situa~Oes 
praticas. 

• .' '..I 
L' __ ~~ 

Efetuar contagens de quantias de dmheiro; utllizar notas e 
moedas para pagar hens e servj,;os. 

Observa os prefos do material escolar e responde: 

I lilt 
1,99€ 2,44€ O,79€ 0,68£ 6,90€ 

3,98€ 8 ,48£ 5,62£ 4,69£ 

Qual e 0 pre~o dos agrafadores? E das canetas?_ 

Quanto custa a regua? E as borrachas? 

Faz as contas, com a ajuda da maquina de calcular: 

Canetas + lap is < 

Canetas + borrachas , 
Agrafadores + corretor < 

Calculadora + regua < 

Marcadores + a fia < 

Afia + regua < 

Agrafadores + maquina de calcular , 



Progr~m~ de Treino de Compet~nci~$ Funnon~'s p~r~ Munos com Nec~~,dade5 Educ~tivas E'pen;l.Is .. 

Coloca os prefos por ordem crescente (do mais barato para a mais caro) 
It _. I _~ •• _ .,' ~ - -. - •• - ~4~. ~ ~ .--.. • , 

~ ........ - ___ ....:~ I:?r~~Q~LP~o4Y.tP§.atk~&_ ..... ,...... ... 

Quais as artigos que custam mais de S€? 

Quais as artigos que custarn mais de 8€? 

Quais as artigos que custam entre 3€ e 5€? 

Faz a legenda: 

• - q I )Jl~ 
10 ... 

, .. yt[/ 
C • 

"' .. 



Progr~ma de Treino de Compet~nci3S Funcional$ para Aluno$ com N"c"ssidad"$ Educativas Esp«iais 

Calcula: 

•• • 1 I S·w!!"' 100M 

s. 

5""" 

• 
o Carlos tinha uma nota de • e a sua mae pediu-lhe que Fosse a pape-

laria comprar canetas e lapis. Consulta atras, a tabela de pre~os e calcula. 

Quanta gastou? 

Quanta recebeu de troco? 

A mae ainda the pediu para passar na padada para comprar pao. 0 paD custava 1€. 

Ainda pode comprar a pao? _________________ _ 

Quanta dinheiro tern eJe? __________________ _ 

Depois de pagar a pao, com quanta dinheiro ficou? __________ _ 

Vamos recapitular: 

Oinheiro para as compras: _ _________________ _ 

Valor gasto na papelaria: _________________ _ 

Valor gasto na padaria: ___________________ _ 

Tot~gasto : ----------------------------------------



Programa de Treino de Competen"-3s Funn,;m315 par~ AJunos com Nec('-ssidade" EducallVas ESpeCl~'~ ,. 

A Carla queria comprar uma maquina de caIcular. 

Tinha • -mealheiro. 

que a sua av6 lhe tinha dado nos anos e tinha umas moedas no 

Quanta dinheiro tinha ao toda? 

Quanta custa a maquina de calcular? __ _ 

Ac.has que pade comprar a maquina de calcular? _ 

Quanta dinheiro tern a mais? __ _ 

Faz as contas. 

Com a dinheiro que lhe sabra, 0 que mais pade comprar na papelaria? 

Por ter poupado dinheiro a sua avo deu-lhe mais uma nota de 

e umas maedas 

Com quanta dinheiro ficou ela no seu mealheiro? 

Senti dificuldades Senti algumas dificuldades Hio tive dificuldades 

o 0 o 



Program .. df' Trrino d", CompettnciOl, FunciolUis pu .. Alunos com NecHSid .. d",s Educ .. tivas Es~d .. i, 

M ... Atuar ° mais independente e efidente posslVel utilizando 
diferentes fonnas de pagamf'nto automatico, 

- --------1 
Objetivos Identlficar algumas fonnas de pagamento. 

Podemos efetuar pagamentos de varias maneiras, sem termos de utilizar dinheiro. 

Assim podemos pagar uma compra, atraves: 

-~--

Multibanco Cheque 
Para pagarmos uma cornpra com 0 multibanco temos de ter cartao, 

que corresponde a nossa conta, no banco. 

Ao nosso (artao esta associado urn PIN. 

que e PESSOAL e que nao se deve dar a ninguem! 

Para efetuannos urn pagarnento com cheque. temos de 0 pedir no banco, urna ca-

derneta de cheques. devidamente identificados com 0 nosso nome e com 0 numero 

da nossa (onta. 

o teu nome 

Nome da pessoa 
ou entidade 

a quem se esta a 
pagar 

- - -._ . 
. -. 
'... ..... .. ........ ,. .. . . .... _ ............. n. 

L:.::..':"""":::'=..-=';;;" 

Valor 
Quantia 

Local e data em 
que esta a ser 

passado 0 cheque 



P.ograma d.- T • .-lI1o de Compet! nclas I'undonais para AlUIlO$ com Net"etI"dades " ducat,vas Espe<:ia,s 

Imagina que vais a uma loja de roupa e que compras as seguintes pe~as: 

Cal~as de ganga SSE.: Camisa: 40£ 6culos de sol: 7st: 

Com a ajuda da maquina de calcular, calcula 0 valor daB 3 pelj:as: 

Pe as Vestuario 

Total 

Como forma de pagamento vais utilizar urn dos teus cheques. 

Preenche-o de forma correta, nao te esque~as de a assinares, de colocares a data 

de hoje, 0 nome da loja e 0 valor. 

........... 
aquanli.t.d~ _____________ _ 

~z. intctbanana 

12 34 567 8 < 123~5678'Ol+ 123 ~ 5678'O> 
1 ___ -...-.-

!'ague pOT este cheque. BUROS 

M" 

........ . 
123~5'78'012 < 22+ 

,.,.~ ... _ .. -.... - .•. ---~.- ...... P:-- .• - ---.·....-l~. 'JT.-.- ..... ~-_ 

'1 " .',' '.. :- . ".- . . .. ; . " '. . . ". '"; ~ -. : :..:... .. 
- •••••• j .. ~ • ~ .- ....... ... 

• • _ '. , ,. 1 

.. ' . • Il, • • . . - - ' .. 



Pmgr~ma de Treino de COmpel,;n< 1"5 Funn on.alS P" r:I Alunos com Ne(e5sld"des Educauv,,~ Espe<iais ---
o pagamento tam bern podia ter sido efetuado por multibanco. Para isso, retiravas 0 

teu cartao, davas a funciomiria da loja de roupa, ela colocava-o na maquina, introduzia 

o valor e aquilo que tinhas de fazer era (coloca urn x nas respostas certas): 

Verificar se 0 valor esta certo Introduzir 0 nO de telefone 

Introduzir 0 PIN 
Carregar no OK sem verrncar 
o valor 

Dizer 0 PIN do meu cartao a Introduzir 0 PIN de forma a que 
funcionaria ninguem veja 

Tambem podemos utilizar 0 multi banco para efetuarmos uma serie de coisas. 

Para isso, introduzimos na ranhura, 0 nosso cartao e digitamos 0 PIN. Depois 

aparece no ecra uma serie de op~oes, que podemos selecionar de acordo com 0 

que pretendemos. Scja qual for a op~ao. devemos sempre pedir 0 talao! Esse talao 

comprova tudo 0 que fi zemos! 

Observa as imagens e coloca-as por ordem (1°,2°,3°,4°) 

r==-=~ ===-L-S~'=Dti algumas di6culdade~'--'---"=="i""===--1 o 



Programa de Tremo dl' Compl't"ocl4Is Fuoc looais para Alunos com NKessidades Educanvas !:.specialS .. 

Interpretar a realidade do tempo atrav~s dOl di5crimma~ao 
dos conceltos temporais . 

~~....;o..-f----
Identifi car fl oras e minutos em rel6glOs anal6glCos; ler no 

... _"-_..;.. .... _ ..L,_,_locgc;o_horas (ertas e meias horlls ~ 

Como ja cleves saber, urn DIA tem 24 HORAS. Para medirmos 0 tempo , utilizamos 

o rel6gio . 

Como 0 dia tern 24 horas, 0 relogio e dividido em 12, rodando os ponteiros do 

re16gio duas voltas por dia. Isto porque se colocassemos os 24 numeros no rel6gio, 

ficava bastante confuso, uma vez que eram muitos numeros. 

Assim, dividiu-se em 12 HORAS; 12 para 0 dia e 12 para a noite. 

Os relegios tern 2 ponteiros; 0 pequeno marca as horas e 0 grande marca os 

minutos. Ai nda podemos ter outro ponteiro, mais fininho, que marca as segundos. 

") " ._",,, Minutos 
10 2 

, 3 
8 -4 Que horas sao neste relogio? 

Boras , . , 
Observa as seguintes relogios. Escreve as horas marcadas em cada urn deles. 

Relaciona as horas com as seguintes atividades: 

Almo\o: __ _ _ Pequeno-almo~o: ____ _ _ Lanche: 



Programa d" Treino de Comp"ll!nnOlS Funoonaas para Alunos com Nfi"$$.d;ades EdlKallv;os 1'...spe<ia;5 

Completa os relogios com as horas indicadas: 

Completa de acordo com as tuas rotinas. 

Acordas as Entras na escola as 

Almo~as por volta do Sais da escola as 



Programa de TrelOO de Competendu FunCIOIlillS pM;l Alunos com Necessidadn Educauvas Especiais .. 

Propo.t .. de .tivid.de. 

Atividade 1 
Com a ajuda do teu professor, elabora 0 "Domin6 das horas·, DepOls, recorta e joga com os teus 
colegas, 

Wo exemplo 

CO 
G 
CD 
Q 
Q 

Atividade2 

.. 

1:30 

3:30 

II :30 

7:30 

5:30 

Constr6i 0 teu rel6gio e pinta-o ao teu gosto, Depois pedes plastifica-\o e usar sempre que 
necessites, 



Progr;!,~ do, Trl!tno de Cornp!!lt'nclU FunClOlllUS p.u;!, Alunos com N« .. ss.d.ades Edu(<ltlvas Esp«iiW 

M . .. 

Objetitros 

nterpreta r a rea1idade do tempo atr.av6 d<l discrimma.;lo 
dos conceitos lemporais. 

dentificar hora5 e mmutos em rel6gios anai6gicos e diglta i5; 
er no relogio horas cenas e meias horas. 

Observa os seguintes rcl6gios e regista 0 tempo que cada urn marca: 

I[ 9:30 :: 

Observa os rei6gios, faz a correspondencia de acordo com as boras mais 

indicadas para essas refei~oes e escreve-as : 

Pcqueno-almo~o J antar Almo~o 

Completa: 

Urn dia'" ____ horas Urn mes~ __ ou __ dias Uma semana'" __ dias 

Urn ana", ____ rneses Meia horao: _ _ minutos Uma hora= minutos 

Senti dificuldade. Senti algumu dificuldade. Niio titre dificuldade. 

o o o 



Progr.lm .. de Treino de Competenciu l'unclOnais Pol'" Alunos com Necel!o5ldades Educal lv;l5 Espe",a'$ • 

M.b 

Objetivos 

Interpret;!.r ill re;!.lid;!.de do tempo ;!.tT;!. ves d;!. discrimin;!.~ao 
dos conceitos temporais. 

ldentificar di;l.S d.a 5eIrl;l.na e relacionfi·IO$ com as su;!.s 
at lVidades diirias 

Durante a sernana, sao inumeras as atividades que realizamos. Ternos uma serie 

de tarefas que nos ocupam grande parte do tempo, como a escoia, as atividades 

desportivas, as trabalhos de casa ... 

Le com muita aten~ao as atividades que 0 Joio tem que fazer. 

No dia 1 (quarta-feira) you ter teste de matematica e no mesmo 

dia ainda tenho natar,:ao ... 

No dia 2, tenho prova de atletismo. 

Na sexta-feira, ilia 3, tenho teste de portugues. 

No Sabado, dia 4, vou com a minha mae ao supermercado, 

porque no domingo, dia 5 vamos fazer urn piquenique. 

Vai ser uma semana muito atarefada ... 

Ajuda 0 Joio a organizar melhor a sua semana, escrevendo as suas atividades 

na tabela: 



Progra:na de Tremo de CompetmCUl! Fu n CIOn.;us pu .. Munos (om Ne<eHlCudl'$ Educ .. tlV.u ESpl'<'I'uS 

E a tua semana? Tambem cleve ser bastante ocupada! 

Para podermos conhecer urn pouco as atividades que realizas durante a semana, 

completa a grelha com 0 teu horario escolar: 

• ~ .~ . ~ 

Observa 0 teu horario e responde: 

A que dias entras as Bh30? 

Tens alguma tarde Iivre? _ _ ____ Qual? 

Em que dias tens apoio com 0 professor de Educa~ao Especial? 

A que horas sais a segunda-feira? _ _ _ 

Qual e 0 dia que sais mais tarde? 

Qual e 0 dia em que tens menos atividades? 



Programa dl' T",ino dl' Com~tJ!nw15 FunCionais p.ira Munos com Nect'S1lldadl'5 Educati"as ES~,i.1 I$ • 

Preenche 0 quadro. de acordo com as tuas d.isciplinas. Coloca tambem 0 nome 

do 5 

~ ~ 

Praticas algum desporto? Tens algum passatempo? Escreve as atividades (des 

Exemplo: 
Karate x x 

Auto Av.aliap,o 

Senti algum .. difi.culdade. Nio tive dificuldade. 

o o o 



_ _ ~P"rogrilnl~ de TreonQ de Com~_'_'o_'_'H_Funcw)n"'" p.o.r.I Alunos com N~~S5.d~d~$ Educ~l. vas Es!"""ia., 

nterpretar a realuiade do tempo atravt"S da discnmma~;1Q 
dos conceiros temporais_ Meta 

Objetivos 
dent ificar dias da sema-n-v- m- , -,,- ,- d-o-.-o-o- ,-,,-I'-'-iO- O- '-loHom I 

as suas atividades diar ias 
--

Observa a seguinte tabela. 

Mes02 
Almor;o 

de 
familia 

Teste de 
Ingl~s Nata~o Boccia Teste de 

LP 
Terapia E d cia F"ala stu aT 

Dia 12 13 14 

Esta tabela corresponde a semana da Carla. 

Observa-a com aten~ao e responde: 

15 16 

Esta semana comer;a no dia ____ e acaba no dia __ 

Em que dia do mes a Carla tern teste de Ingles? 

Em que dia da sernana tern Bocda? __ 

Quando e que a Carla estuda? 

o teste de LP corresponde ao dia'--_ _ na _ __ feira. 

o alrnot;:o de familia e no 

17 18 

Completa agora a tabela com os dias do rnes, da semana e com as respetivas 

tarefas que a Rui tern de fazer: 

Na 3a feira, tern teste de hist6ria, par isso na 2~ feira tern de estudar. 

Na 4a feira tern nata~ao e na sa feira tern boccia. Na 6~ feira tern atletismo. 

No sabado tern Karate e no domingo vai levar a irma a Lisboa. 



Progr.am.a de Tremo de COmpetl'nCI;U; FunClOni lS p41T.1 Alunos com Necess ldades Educativas ES~iai5 .. 

I, " ... .. 

levar 
Mt'!s 02 irma a 

Lisboa 

Dia 19 

Escreve os meses do ano: 

janeiro 

Completa, de acordo com 0 calendario annal: 

o carnaval comemora-se em __ _ 

A pascoa realiza-se em _________________ _ 

o final do ana letivo e no mes de _____ _ 

o dia do pai e no rna ___ _ de ______________ _ 

o natal e no mes de ____________ _ 

o magus to e no mes de _______________ _ _____ _ 

o teu aniversario e no dia _____ do mes de ___ _ 



___ Cl' rognllrul de Tremo de Compelblcla.l Func.onals parlo Alunos COm Ntce$5ldad .... EduculVu Espec.alJ 

Observa as seguintes questoes e rodeia aqueJa que consideras correta. 

Qual e 0 Ultimo mes do ano? 

feverei ro marf;o 

Em que mes se comemora a Pascoa? 

fevereiro marI;o 

Em que mes comef;a 0 ana letlVO? 
, 

feve reiro marf;o 

Em que mes comef;am as fl~rias de verao? 

fevereiro junho 

Quantos meses tern urn ano? 

E quantas esta~6es do ano existem? 

Quais sao os meses de Inverno? 

novernhro dezembro 

a que se comemora na Pnmavera? 

dia da arvore 

santos 
populares 

pascoa 

dia do 
trabalhador 

janeiro 

natal 

dia de 
Portugal 

janeiro dezembro 

ahril dezembro 

se tembro dezembro 

setembro dezembro 

Escreve-as: 

fevereiro 
mar~o (ate 

dia 21) 

2S de abril 

camaval 

Seoti dificuldades ~~~'E~~~difi~' ~<U!~~d~.~d~"~LN"io tive dificuldade. 

o o 



Progr .. m..o. de Trl!,"O de Competlnu .... Func~s p.lI r~ Alunos com N«I!ssidades Educau" .. s F.Sp«I"IS 

,r-: ," -., 
I Meta 

'(-='J . ' 

~. 

!nterpretar a realidade do tempo at raves d.a diS(rimina~iio 

dos conceitos temporais. j 
Re\adonar numeros ordinals com os meses do ano. 

Observa e relaciona os meses do ano com os numeros ordinais: 

1° janeiro 2° (evereim 3° mar~o 4° abnl S° maio 6" junho 

7" juJho 8° agosto 9" setembro 100 outubm ll~ novembro 12" dezembro 

Li e responde: 

Qual e 0 10 mes do ano? __ _ 

Qual e a 2° mes do ana? __ _ 

Qua l e 0 30 Illes do ana? __ _ 

Qual e 0 4° mes do ana? _ _ _ 

Qual e a 5° mes do ana? __ _ 

Qua l e 0 6° mes da ano? __ _ 

Qual e 0 70 mes do ano? __ _ 

Qual e 0 8° mes do ano? ___ _ 

Qual e 0 9° mes do ano? _ _ _ 

Qual e 0 100 mes do ana? __ _ 

Qual e 0 110 mes do ana? __ _ 

Q ual e 0 12° Illes do ana? __ _ 

Auto Ava1ia~o 

Senti difiCUo'do'od: ': ':..JL:sO'on=tiOO'o', .. ""m:::.;,=di,,"=fi=,=ul:::d:.:d=':'-1--=No':O==bo"Voe~d"ifi:='ul=doaodoe:,'-1 

o 0 0 



__ ---'Pro_'_'_'_m_,_d,_T_,_,,_"_o_de Com~tlnClU Funcio"_,_,_, _'"_'_' A_'"_,,_~_<o_m_N_'_'~_'_ldades Edur30_"_"_"_",,_ I~ 

Md. 
o mais mdependente e efinente posslvel interpretando 
0$ e graficos. 

--
Objetivoa ficar simboJos e graficos reladonados com 0 estado do 

Obsl"rva a imagem sobre 0 estado do tempo: 

o TEMPO NA CIDAOE - PR£VIsAo SlGNFICATTVA 

• 
~" 0UI15 SO" IA8 11 

"""",*"",,_~IpII,,,,1o -[5&.IoGO_ 

Te<I1I o.~ 

Inck.~ 

De que se trata? Marca com X. 

ot' -"" , 
• """" 

ot' "-- "'" "" H" , 
• "'" 

'. '. '. 
~, ... 

t t t 
c« 

"" -, 

HoraTios de comboios 0 Registo semanal do estado do tempo 0 
Qual e 0 estado do tempo no dia 13? 

E a temperatura da agua? _______ E 0 indice ultravioleta? ____ _ 

Este registo do tempo visa uma cidade. Qual? ____ __ A que horas? __ 

Ern que dia da semana vamos ter nuvens com abertas? __________ _ 

E como e 0 estado do tempo para as Dutros dias? 

Qual eo dia em que se regista uma temperatura mais elevada? 

Emaisbaixa? ______________ _ 



Este mapa representa que pa is? 

Como se charnarn as ilhas que fazern parte de 
Portugal? 

Quantos distritos estao em Alerta Laranja? 

Ficam no norte ou no suI de Portugal? 

Quantos estao em Alerto AmareJo? 

r-
. -= 

:. -.:.. -::J - -
c -

J 
" " -" ,-
~ -- .. -

Sabes a que sao os Alertas Laranja e Amarelo? 
Faz a pesquisa no s ite h ttp://www.rneteo.pt 

I 

Aproveita tam bern para veres a previsao do estado do tempo para hoje e para os 
pr6xirnos dias. 

Com a ajuda do mesmo site, faz a legenda das imagens: 

A 

Auto Avaliafio 

Senti dificuldades Senti algumas diftculdades 

, 
, 

, ~ - /~ 

Nio tive dificuldades 

o __ ~O ______ O=-~ 



RUTDNOMIA PESSOAL E SOCIRL 



Programa de Treino de Competl'ncias FuncionaJs para A1unos com NI'Cf'ssidadcs Educa tlVas ESpe(laIS 

Adquirir ha.bi tos de alimenta~ao corretos 

. , IdentifiCar habitos , alimentos saudaveis; recollhecer "' alimentos conSlilmntes da roda dos alimen tos. 

Refere e desenha os alimentos que consomes ao pequeno-almo~o. 

Assinala 0 que nao devemos comer entre as refei~oes: 

J 



Completa a legenda com as palavras: agua, vegetais, iaticinios , leguminosas, 

proteinas, hidratos de carbono, fruta e gorduras. 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

H 

lmagina que tinhas de elaborar a ementa para a dia cia alimentar;ao. 0 que escolherias? 

Entrada 

Pra to Pri ncipal 

Sobremesa 

Bebida 

Coloca V (verdadeiro) ou F (falso): 

Devemos comer sempre sopa 

No intervalo das refeir;oes devemos comer bolos e salgados 

Antes das refeir;oes devemos lavar as dentes 

Para urn born peq ueno almo~o devemos comer urn hamburguer 

As saladas devem fazer parte das refeir;oes 

As bebidas com gas dao energia 

Devemos comer peixe 

Os legumes tern vitaminas 

Nao devemos abusar dos bolos, gomas, rebU(;::ados 



Programa de Treino de Compelo'nc;as Funcional5 para Alunos com Necessidades Educatil'.l5 Especiais 

Ohserva esta merenda. 

Oescreve os seus alimentos: 

Achas que e saudavel? Explica porque. 

o que costumas cornel' no intervalo? __ _ 

Em tua casa, que tipo de alimentos consomes? 

Costumas ajudar a tua mae nas compras? 

Observa a lista de compras e responde. 

Assinala com urn X os alimentos pouco 
saudaveis. 

ESCTeve os alimentos saudaveis: 

Rodeia as hutas e os legumes. 

Escreve 0 nome das tuas frutas preferidas: 

-

Hamburgueres 

Bananas 

]ogurtes naturais 

Alface 

Bolachas de chocolate 

Laranjas 

Leite 

Natas 

Sardinhas 

Tomates 

Massa 

Arroz 

Gelado de morango 

Batatas fritas 

Croissant de chocolate 

Chocolate 



Program;!. de Treino de Compoe~l!llcias FUIlCioll;lIS pan A1lU\O$ com Necessidades Educ;ltlv3S Esped;tis • 

Encontra na sopa de letras 0 nome de varias frutas e legumes 

L A R A N J A D F H Y V B S V M A E T K 

I W E T W E B S B R G P C A F G N T H I 

M Y P R R R 0 M A E H M 0 R A N G 0 J W 

A 0 0 A A D B H N A A S U A L C S M E I 

0 P L S L F 0 I A S W D V S H C E A 0 A 

R A H V F S R J N M E G E T 0 G R T P S 

T S 0 E A N A N A S y T T A H S P E R A 

V F A L C Q E K W D A I 0 R E T Y G D S 

D D S C E N 0 U R A A R T y F M 0 P Z A 

U G y P A S D R M 0 M A P I M E N T 0 0 

ALFACE ~ LIMAO - ALFACE - CENOURA - AB6BORA - KIWI - TOMATE - ANANAs 

REPOLHO - PIMENTO ~ MORANGO - BANANA - ROMA - PERA - COUVE - ALHO 

Auto Avali.a~o 

Senti dificuldadel Senti algumas dificuldadel Nio tive dificuldadel 

o 0 o 
Propoltas de etiYidades 

Atividade 1 
Ajuda a tua mae com a escolha das refei~Oes, elaborando uma ementa semanal para tua casa. Nao 
te esqueps que cleve ser variada, saudivel e equilihrada! 

Atividade 2 
Procura saber 0 valor nutricional dos alimentos que consumes com mais frequencia e opta pe!os 
mais saudiveis. Podes pesquisar na Internet. 

Atividade 3 
Coloca nas tuas sandes um poueo de alface, tamate, pepmo ... 
vais ver que ficam muito mais saborosas. Desafia a tua CTiatividade! 



Programa de T.elno d .. Com~tlnCla$ Fundon;lIs p;lra AlunO$ com N .. CUSldade5 EduCOlUYaS Espedais 

Cap.atldOlde par ... proceder de modo adequado nas suas rela-
~lles interpessoais e sociais 

. . . Identificar posturas e (omportamentOS correto~ a mesa . 

, . 

Coloca urn X nos hiibitos de higiene que costumas realizar: 

Nao falar com a boca cheia 

Lavar a fruta antes de (orner 

Lavar as maos antes das refei~oes 

Utilizar 0 guardanapo para limpar a boca 

Lavar as dentes 

Nao abusar dos doces 

Mastigar bern as alimentos 

Comer produtos frescos e da epoca 

Nao abusar dos enlatados 

Calocar na boca pequenos pedat;os 

Ter horas certas para comer 

Nao heber refrigerantes em excesso 

Evitar 0 usa de palitos 

Limpar as utensilios que caem no chao 

Mastigar com a boca fechada 

Comer a sapa sem barulho 

Estar a mesa direito, sem maos na cabe\a 

Utilizar faca e garfo corretamente 

Nao encher demasiado 0 capo 

Arrumar a cadeira depois de comer 



Progr.lma dl! Treino de Compel!nci.u FunclolU.Is par~ Alunos com Necenldades Educ;ativas hpeulls • 

Completa a legenda: 

faca 

copo de agua 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

garfo 

copo de vinho 

6 

colher 

prato raso 

7 

guardanapo 

prato de sopa 



Progr:l!n. de Tremo de C"mpetin(iU Fun(!OnilLS par .. AiunO$ com Nects~,dadI!'5 Ed u<:atIvas Espe<:lal5 

Obsetvaas imagense assinala a que te parece naoser a mais correta. Explica porqui . 

. -------Auto Avalhfio 

Senti dificuldade. l Senti al,guCm=a='CdC;Ofi=rn==d=a=d=,=,---"--=NO'O.OC'O;v: 'OO,u="fi=rn= d=,=d='=':j 

~~O~ 0 0 



Programa de Treino de Competendas Funclonais para Alunoo com Ne<:eulda<iet Eduu!w .... £SpecialS .. 

Atuar tomo tonsumidor de bens e servl~os de modo indepen- I 
dente e eficiente quanto passlvel, 

. , . , 
Identificar proclutos alimentares; e1aborar !lsta de compras; 
consultar panfletos publicitarios e localizar produtos 
necessarios ao seu dia~a-dia. 

Observa as imagens: 

Completa: 

Quais sao as marcas apresentadas? Escreve os seus nomes: 

Escreve um produto relacionado: 

Liga a marc.a a um dos seus produtos: 



I)rogrllrna de Treino de Compet~nci.u Funnonllis p.1ra Alunos com NKes5ldlld~ F.ducatll'lI5 Especl31S 

Observa as variedades de chocolate Nestle: 

Escreve 05 seus Domes: 

Procura na sopa de letras 0 nome das seguintes marcas: 

C 0 C A C 0 L A S N 

K L Q X V H J F A E 

B C A D A B L U X S 

N K N 0 R R B L W T 

E S A V D W R A E L 

Q T L E X T Y U T E 

R U G H K L E A y G 

C 0 L G A T E S I T 

COLGATE - FULA - NESTLE - COCA-COLA - DOVE - KNORR - LUX 

A marca COLGATE esta associada a que tipo de produtos? 

Higiene Pessoal Enlatados Mercearia Bebidas 

A marca COCA-COLA esta associada a que tipo de produtos? 

Hig ic ne Pessoal Enlatados Mercearia Bebidas 

Conheces outras marcas de bebidas? Assinala-as com um X: 

""!'T'" 
Senti dificuldades I Senti algum .... dificulda.des I Nio dye dificulda.des 

106 



Programa de Treino de Compet~nci3s Funcion;us para A1unos com Necessidad~s Educ<ltivas Esp~iais 

Com a ajuda dos varios panfletos publicit.irios, vamos realizar as seguintes atividades: 

Atividade 1 
Elabora uma lista de compras, anotando 0 nome de cada produto e a quantidade a ser comprada. 
Exemplo 

Produto Quantidade 

Boiachas 2 pacotes 

... 

Atividade 2 
Recorta e cola 0 r6tulo dos produtos escolhidos, escrevendo: para que serve, se e barata au caro, 
se e indispensavel au superfluo, se e alga que se deseja ter sempre, mas par ser caro, se tern 
pouco, etc. 
Exemplo 

Produto Utilidade Custo 

Boiachas Superfiuo 2,500 

Atividade 3 
Conversa com a teu professor e colegas sabre 0 que sao produtas indispensaveis e produtos 
superfluos. 

Atividade4 
Elabora uma lista com as produtos que utilizas diariamente, identificando os indispensaveis e 
superfluos. 
Exemplo 

Produto Quantidade 

Leite Indispensavel 

... 



Prog~ma de Trtmo do. ComptthKlu FunClon." s par .. Alunos com NKtSSld .. des Educ .. tI ..... , Especl..li.! 

P""'- Atuar a mail> independente e eficiente passi ... el. em diversas 
"1iIIIIiIII situ .. t;~s de vida diana. 

t=!!!§=jtl~d~.~n~"~fi~,":,~u:":n:SiliO-' -.- 'n-,-,-,u-m-.n-,-,-,-,,-l.-,-',-n-.-d-as co-:-':-•. cozinha ~ 

Observa os seguintes utens[Jjos de cozinha. 

~n n 

1 3l '} i 1 5~ 11 I I 2 • 
.... --~ 

6 7 - 9 10 

.. .. ¥¥\( l' ....... 
$ 

11 12 • 13 I. 15 
~ 

~ .- --, 
17 19 20 16 

.... ..... .... ..... 
'0':;:: • ..... ...... 

22 23 2. ;,'". 
21 25 



Faz a legenda da figura: 

1 - 14 -

2 - 15 -

3- 16 -

4 - 17 -

5 - 18 -

6- 19 -

7- 20 -

8 - 21 -

9 - 22 -

10 - 23 -

11 - 24 -

12 - 25 -

13 -

Responde: 

Quais sao aquclcs que ja costumas usar na coz inha? 

Quais sao as tarefas que realizas com ajuda na coz inha da tua casa'? 

E sem ajuda? 
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Progr"lnil de Tr"mo d~ Comp~ti'nrias Funnona,s para Alunos com Nl're5S1ciacies Eci'1(a tlvas Espeh.1 1< 

Desenha ou escreve os utensilios necessarios para a confe~ao de um bolo: 

Rodeia os instrumentos utilizados para fazeres uma sopa: 

tesoura balan~a faca panel a escorredor balan~a 

De acordo com a figura I, que instrumentos necessitas para (colaca a n" 

correspondente): 

Abrir uma garrafa Bater bolos 

Pesar Cor tar alimentos 

Descascar alhos Pincelar 

Abrir latas Bater a carne 

Alisar massas Pegar nos alimentos 

Cor tar fatias de pizza Descascar cenouras 

Car tar peixe Marcar 0 tempo 

Mexer a comida no tacho Cortar os alimentos 

Medir liquidos Fazer bolas de gelado 

Pegar num tacho Coar 

~-
A.uto AYaliafao 

Senti diliculdades Senti algumas diliculdades Nao tive diliculdades 

o o o 



I'rogr.om;a de Treino de Compe t ~ncias FUnCIOI1<ltS p;l r,l Alunos com Necessidades Educat lVas f:.spechlis • 

Atuar 0 mais independente e eficiente posslvel, em diversas I 
$i tua~Oes de vida diaria, I 

L~!'~·!::~:.._Jl[denttllcar utenstlios de cozinha e eletrodomest icos. __ ] 

• 

prato low;a panela frigideira 

talheres garfo faea colher 

guardanapos toalha de mesa eas ti ~ais e velas lava loup 

caneca cafeteira maquina lavar lou~a maquina lavar roupa 

I-~ +J' 
• ;., 
• • .. . 

fogao frigorifico microondas forno 



Programa de Trelno de Competmu.1S Funclonals pMil A1unos com Ne<l'Ssidade$ Educauv~ EspenaLS 

Faz a legenda da figura: 



Progr.1m" de Treino de CompC'tf-nCla~ Funcion.a" !);IT" A1uno5 (om !'St-(tss,d"des Eduu(ov.1s Espn:uu$ • 

Observa as imagens da pagina 111 e escreve 0 nome dos utensilios de cozinha: 

Agora escreve 0 nome dos eIetrodomesticos: 

Com a ajuda das imagens da pagina 111, compIeta 0 quadro: 

Utenailioll de Eletrodomeliticoll Utenllilioll para Utenllilioll pa ra 
cozioba para co:dnbar co:dohar colocal' a me •• 

Assinala com urn X as respostas certas. 

o guardanapo e um eletrodomestico 

A maquina de lavar precisa de detergente proprio 

AmeS.} pode sel posta sem talheres 

As panela~ 530 quase todas Jigadas a eletricidade 

Os talheres s!io todos do mesmo tamanho 

A maquina de laval roupa serve para sear;o. roupa 

Existem pratos de sopa, de sobremesa e de conduto 

Existem copos de agu;o. e de vinho 

Na frigid!'ira fritamos os alimentos 

No forno queimamos os ahmentos 

Fazemos bolos no forno 

Aquecemos comida no microondas 

Os guardanapos colocam se no lado direito 

Nas panelas podemos fazer sopa 

Dcvcmos ter sempre 0 fogao limpo 

, . 





Progr~m.3 de Tr .. ",o de CQmpt':t~nCln Funclon,lIs pu~ Alunos com Nf'<: .. ssid~d .. s Educ~{ivu Especl<IlJ .. 

Atu.lr 0 mais mdTandente e eficicnte possive], em dlversas 
sjtua~~s de vida laria. 

o , Identlficar tarefas domest icas; associar .. atlvldade~ 
domrsticas as dlferentes divisOes da casa. 

Observa as imagens e descreve-as em voz alta. 

A B c 

D E F 

Escreve a a~io que yeS representada em cada uma delas: 

A B C 

D E F 

{Varrer; Passar a ferro ; Estender a roupa; Laval" a IOl~a, Fazel" a (ama; Pilr a mesa) 



Quais sio aquelas que costumas realizar ou ja sabes fazer, sem ajuda? 
(Assin ala com X) 

Lavar a lou~a 

Limpar we 
Fazer a cama 

Estcnder a roupa 

Passar a ferro 

Aspirar 

Varrer 

Arrumar roupas 

Coloear roupa suja na maquma 

Regar as plantas 

Limpar 0 fr igorifico 

Refere outras atividades dimas que cDstumas fazer em tua casa: 

Associa a atividade a divisio correspondente. 

AfiotrlU'"efa Divbio da casa 

laVa! a lou~a 

Limpar lavat6rios e sanitas 

Fazer a eama 

Estender.1 roupa 

Passar a ferro 

Aspirar tapetes e sofa 

Varrer 0 quarto 

Arrumar roupas 

Coloear roupa :iU}iI nil maquina 

Regar as plantas 

Limpar o frigorLfico 

s.~ ~ 
, 

I 

0 0 0 



PTognma de Tremo de ('ompet~ncLas FuncLOruIL5 pan Alunos com Necesmbdes Educatlv;ls ESpeCl<1I1 .. 

Atividade 1 
Ajuda a tua mae na realiza~ao de algumas tarefas domesticas. 
Come~a pelo teu quarto e tenta sempre fazer a tua cama, arrumar as was roupas e limpar 0 pO, 
quando esta sujo. 

Atividade 2 
Responsabiliza-te pela realiza~ao de algumas tarefas em tua casa, como por exemplo, regar as 
plantas, dar de comer .10 dio ou .10 gato, se tLveres, despejar 0 lixo .. _ enfim, ,ome~a por tarefas 
mais simples. 

Atividade 3 
Ajuda a tua mae na limpeza semanal da casa. Pede·lhe ajuda para ligares 0 aspirador au outro 
aparelho eletrico. 
Duve bern as instru~Oes que ela te fornece e utiliza os produtos de acordo com as jnstru~l>es . 

Atividade 4 
Elabora urn "quadra de tarefas· com a tua familia, ande cada urn escreve 0 que vai realizar nessa 
semana. 
Podes Fazer sempre as mesmas tarefas, au ir variando. 



Programa de T...,mo dOl! CompetiIJ'us FllnUonOl1!l pMlI Alunos com Necessodades EdW:3uvas Esp«Ja15 

tl!il:I Atuar 0 mais Lndependente e efidente possive!, em situa~oes 
de vida diaria. 

Identificar os e1etrodomesttcos mais comuns. indicando a 
•• . , sua fun~ao; reconhKer cuidados de seguran~ilL ill ter (om 0 

manuseamento de alguns eletrodomestkos. , 

Identifica cada urn dos eletrodomesticos, legenda e indica a sua fun~o de 
acordo com a tabela abaixo indicada: 

--

Ele t rodomesticos: foglo; ferro de engomar, miuoondas; maquina de I.war lou~a; frigorifico, 
maquina de lavar roupa 

Fun~ao : passar a roupa; lavar a lou~a; lavar a roupa; guardar alimentos; aquecer camid.l; cozinhar. 
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Programa de Tremo de Compoet~cias Funcionals para Alunos com Nl'Cl'Ssidades Educauv.u ESpl'Cl;&lS • 

Completa com 0 nome e indica a sua fun5ao. 

Nome: Fun~ao: 

o que se utiliza para lavar a roupa? Rodeia. 

Coloca V (verdadeiro) ou F (falso): 

Devemos misturar roupa branca com roupa de (or 

Quando a roupa est.! muito suja aumentamos a temperatura 

Podemos lavar na maquina mantas, tapetes e cortinados 

E possivel abrir a porta da maquma no cido de lavagem 

Devemos calocar a rDupa na maquina sem ver as etiquetas 

Devemos colocar pouca roupa na maquina para lavar 

Completa com 0 nome e indica a sua fun5ao. 

Nome: Fun~3.o: 



Prog~mil d~ Tn>:;no de Com~tfncii15 FundonillS PiI~ AlunO$ com NKes5ldildn EdUCilIIV~J Especiilis 

Desenha algumas das pefas de roupa que sabes passar a ferro: 

Assinala com X 0 que nao deves passar a ferro: 

Completa com 0 nome e indica a sua fun'fao. 

Nome: Fun~ao: 

• 
• 

Que cuidados devemos com 0 fogio? Rodeia as afirmafoes corretas: 

Nao deixar os bieos do fogao ligados quando acabamos de cozinhar; 

Ter cuidado na utilizalO=ao do gas no fogao; 

Acender 0 fosforo depois de abrir 0 gas; 

Guardar os fosforos em local seguro; 

Oevemos ter os bieos do fogao entupidos para poupar gas. 

Senti dificu1dad.. Senti algumal dificu1dad •• Nio tive difi.cu1dadel 

o 0 o 



Programa de Treino de Compet~ncias Funcionals para Alunos com Ne<essldlldes EduClItlv;lS Espen:lls 

,~- . 
~Propo.tas de atividades 

Atividade 1 
Faz uma lista com os eletrodomesticos que existem na tua casa, escrevendo a sua fun~ao e em 
que divisao se encontram. 

Exemplo 

Eletrodomestico 

Fogao 

Atividade 2 

Funf,io 

Cozinhar 

Divis,io em que se 
encoutra 

Cozinha 

Pesquisa na Internet 0 cuidado a ter com cada urn deles. Consulta ainda alguns si tes que te aju
dam a economizar energia e a teres cuidado com 0 ambiente. 



Programa de Tremo de CompettnCl.;u Funcionais para A1unlJ$ com Nt(es'ida.d~ Educativas E5peci~is 

Atuar 0 mais independente e ef1ciente posslvel, em situa{Oes 
de vida dtaria. 

• • . ldentificar utensilios e produtos de lllllpcita da casa . 

Observa os seguintes utensilios: 

De que utensilios se tratam? (Rodeia) 

Produtos de Iimpeza da casa 

Qual e a sua finalidade/ utilidade? 

Produtos de higiene pessoal 

Escrcve os nomes dos objetosl utensilios de limpeza que usas e conheces: 

Existem diversos produtos de limpeza. Conheces alguns? 

Ja utilizas te algum na limpeza da tua C3sa? 

Completa a seguinte tabela: 

Superficie/ Area a limpar Produto utilizado 

Chao 

M6veis 

Janelas e vidros 

Lou{a 

Roupa 

Lavat6rios e Banhetras 

(Limpa p6; Limpa vidros; Detergente do. !ou{a; Detergente dOl roupa; Detergente do chao; Lixtvia) 



Progra ma de Tremo de Competl'n n as FUIlClOnais para Aiuno5 com Neces .. dades Educativas Especiais 

Observa as imagens e faz a legenda com as palavras: 

espanador, esrregona, limpa vidros, pa e vassoura 

Que cuidados devemos ter com a utiliza~ao dos produtos de limpeza? 

Coloca V (verdadeiro) ou F (falso); 

Misturar produtos de limpeza diferentes 

Nao esfregar os olhos enquan to limpamos 

Manter cada produto sempre na sua embalagem original 

Nao deixar restos de detergentes nem ce ras no chao 

Deixar as embalagens abertas e em local de fadl acesso 

Lavar bern as maos depois da limpeza 

Usar roupas boas 

Colocar bastante produto, nao respeitando 0 r6tulo 

Senti dificuldade. I Senti algumascdio":fic""o:::d:a:d:e:'c-Ll cN:::i:Octi:"v.::e:di:":fi:""= do'od=e,'"--j 

o o 



Progr.lma de Tremo de Competmcla5 Funclonais para Aiunos com Necessidades Edllcauvu E.5pec:uis 

"""- Atuar 0 mais independente e efidente poSS!vel na sua higlene 
~ diaria e arranjo pessoal. 

t=!'!,!!!==Dld~'~n~'~;~fiCil.r produtos de higiene pessoal; identificar a utilidade de cada urn deles. 
~ 

~' '~' 1oIoiIij' ' 1iIIi' 'Mi' IL-__ -.J,I 

Observa os seguintes utensili08 e escreve os seus Domes: 

-
Sabonete I Perfume I Gel de Banho I Cha.mp<') 

Desodonzame I Cotonetes I PO de t~o I Gd 

-
Pen$O$ r.ipidos I TCW}"t;lS I Espum~ d .. barbear I Umma de barb/oar 

-'f».< -• 



Programa de Treino de Compet~ncias FunClonalS para Alunos com N...cessidades fiducativJs fispeda lS .. 

Para que servem'" . 
Champ{) 

Gel de Banho 

Sabonete • 
Perfume 

Lamina de barbear 

Cotonetes 

Gel 
(segurar 0 penteado; limpar os ouvldos; lavar 0 cabelo; lavar ~s ml05 e c~ra; perfumar; lavar" carpo; eartar a b~rba) 

No teu dia-a-dia, quais sao os que costumas usar? Escreve ou desenha. 

Coloca V (verdadeiro) ou F (falso) , de acordo com 0 que deves fazer : 

Tomar banho diariamente e usar roupas sujas. 

Lavar os dentes ap6s as refeic;:oes e antes de dormir. 

Conservar as maos limpas, e lava-las antes das refeic;:6es e ap6s usar 0 we. 
Beber agua somente filtrada ou fervida . 

Andar sempre descalc;:o. 

Conservar as unhas curtas e limpas. 

Alimentar-se bem. 

Lavar as alimentos que podem ser comidos crus . 

Praticar exercicios fi sicos, pais ajudam a manter a saude. 

Dormir regularmente e em quarto arejado. 

~ . 
Auto Aval •• ~.o 

Senti difi<:uldades Senti algumas dificuldades Nao tive difi<:uldades 

o o o 



Programa de Tremo de Comp"'t~nd~s Funciona;s para Alunos com Ne<:e5S1dades Educallvas EspecialS 

Atuar 0 mais independente e eficient e possIVe! na sua higiene 
dia ria e arranjo pessoal. 

•• • . Identificar os produtos necessarios a sua h igiene e arranjo 
pessoal. , 

E mwto impor tante para 0 desenvolvimento da tua autonomia pessoal, identifica·· 

res, escolheres e saberes referir oralmente e po r escrito as produtos que utilizas de 

acordo com os teus gostos e preferencias. 

Entao responde: 

Que marca de champa usas? 

Usas amaciador de cabelo? Sim Nao 

Qual a marca? 

Para tomares banho usas: gel 

De que marca e esse produto? 

sabonete 

Qual a marca da tua pasta de dentes? __ 

De que cor e a tua escova de dentes? 

Para penteares 0 cabelo usas: Escova 

Usas perfumes? 

Escrcve 0 nome do teu perfume. 

Pente 

~==~~~~.~~~ 
Senti difiCuldades ! Senti algumas dificuldades I Nao dve dificuldadeli 

o o o 



Programa de Treino d~ Comp~t~n( ,as I'unciona.s para Alunos com N .. (~",dad<:'S EdClcatLvas Espe<;'~'< ~ 

Aluar 0 mais independente e eftdentt: passivel em situa~Oes 
de vida diaria 

Identifiear as pe(:as de vestuario mais comuns; reconhecer as 
•• . profissOes e servi(os relacionados com 0 vestu.i no; identifiear 

ulensilios e produtos de !impez.) e ;uranjn da Toupa. 

Observa as imagens . Faz a legenda. 

vestido 

casaco 

cachecal 

bota 

luvas 

sapatilha 

camisa 

chapeu 

saia 

sapato alto 

sapatos 

calttas 



Prog~am" d" T~e,"o de Compd~n(l,t$ FunClon;u. pan. AlunO$ com Nl'Ces.,dade. Edu~at'v"$ Espedais 

o que costumas utilizar no teu dia-a-dia? 

Assinala com urn X 0 vestuario mais usado pelas mulheres: 

Rodeia 0 mais usado pelos homens. Faz um * DO vestuario comum aos dois 

sexos. 



Programa dc Treino de Compet enClll~ Fun{]Ona.1S para A1unO!l com N~nsida.de5 EducatlVlIS Especlais • 

Onde podes comprar roupa? Assinala com X. 

o o o 

0_ o 
Legenda as imagens anteriores: 

lavandaria alfaiate costureira pastelaria loja de roupa 

Quais sao aquelas que estao reladonadas com VESTUARIO? Escreve. 

Liga: 

Loja de roupa 

Sapataria 

Costureira 

Lavandar ia 

Com poe roupa 

Laval passa e limpa roupa 

Vende cal~ado 

Vende petras de roupa 



Programa de Treino d~ Compet/!nCl;1S Fun'lon~ls para AJunos COm Necessid.1des Educativ.ls ESp~CJalS 

Responde: 

Como se chama a pessoa que conserta sapatos? 

Onde vais para apertar umas cal~as? 

Para comprares urn fato de treino vais a 

Para lavares umas cal~as tens de ir a uma 

Se quiseres uns sapatos vais a 

Para fazeres urn fato de homern vais ao 

Para subires uma bainha vais a 

Para mandares passar umas cal~as vais a 

AssinaIa os objetos/utensilios relacionados com vestuario. Faz a legenda. 

-
• 

(C1 bide, ferro de engomar, pente, escova, maquma de costura. desodoTlUInte, detergente, alfinetes e fita metnca) 



Program .. dl!' Trl!'lOo de Comp"t~ncl;)s Funnon .. ls p.1r .. Alunas {om NKHSl(udl!'5 Educal lVas Espe<lals 

Liga de acordo com a sua utilidade: 

ferro de engomar 

maquina de lavar roupa 

agulha 

escova de sapatos 

maquina de secar roupa 

cabide 

armaria 

graxa 

detergente 

rnolas da roupa 

amaciador 

estendal 

tesoura 

dedal 

fita metrica 

atacadores 

algu idar 

gaveta 

sapateira 

Seca a roupa 

Limpa sapatos 

Lava a roupa 

Cose a roupa 

Dar brilho ao sapato 

Para guardar a roupa 

Passa a mupa a ferro 

Para pendurar a roupa 

Para amaciar a roupa 

Para estender a roupa 

Para segurar a roupa 

Para lavar a roupa 

Para proteger a dedo 

Para cortar fios da roupa 

Para medir 

Para guardar roupa interior 

Para guardar sapatos 

Para lavar a roupa a mao 

Para amarrar as sapatos 

Senti dificuldades Senti algumas dificuldade. Nio tive dificuldade. 

o o 



Program<l d~ Tr~ino d~ COmpdlnn.s I'uIl(:'on.o.is P"'" A1unos com Nec~.s.d.ades Educ;o h v;o.o; E.i<pe<.;ojs 

Atuar 0 mais independentr: possivel na comunidade, u tlhllan
do os servi~os publicos. 1 

t=!~!~~~l]l~d~'"~~t ' fi.car as principais institUL~oes publicas e reconhecer os 
serVL~OS que (ada urn dell's oferece. 

--

Observa as imagens e responde: 

A B c 

D E F 

Faz a legenda das mesmas 

Imagem Inst i tui~ao Publica 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

Finan~as - Camara municipal - Tribunal - Correios - Seguran~a Social - Banco 



Programa d~ Treino de Compet"'ncias FUnCiOnal5 para Alunos (Om NeceS5,d .. des Educativ.u Especi..1o" 

Escreve as que existem na tua localidade: 

Paz a correspondencia 

Banco 

Tribunal 

Finan\as 

Camara Municipal 

Correios 

Seguran~a Sodal 

Registo Civil 

Pagamentos ao estado 

Depositar/ levantarl transferir 
dinheiro 

Receber pensoesl abonos 

Julgamentos 

Enviar correspondenciai encomendas 

Casamentosl div6rciosl regis tar bebes 

Assuntos relacionados com a cidade 



ProgT~m~ de Treino de Competlnn.,s FunCiona.i.5 p.u~ Alunos com Necnsidadl'S Eduu tlVH ESJ>«l,1ls 

Coloca a institui~ao publica de acordo com a atividade a realizar. 

Atividade ]nstitui~ao 

Depositar dinheiro 

Pagar a agua 

Receber 0 abono 

Enviar uma carta registada 

Abrir uma conta 

Registar urn bebe 

Pagar impasto sobre a casa 

Levantar uma encomenda 

Tirar 0 car tao de cidadao 

Pagar IRS 

If a urn ju1gamento 

Observa 0 segwnte impresso: 

PIgue por este cheqUf, BUROS 

Mh 

toniemdt 
.q~d&M ________________________________________________________ ___ 

Z. Lnttrbanarla 

12345"8< 

Sabes 0 que e? 

Para que serve? 

Ndmml de Conu 

123"5""01+ 

N4menl do 

123"5"UO,. ._--- ..... ..--

Onde se podem encontrar? 

1m nAnda 1'1 

12345".'012c 22+ 



Programa de Treino de Compel1.'nd:u Funcion.115 p.ara Alun05 com Neo:essidades Educativas Especial! • 

Preenche-o. 

Pague poe eUe cheque, BUROS 

M • 

• oWen> de 
aq~tiode ______________________________________________________________ __ 

Z. lnl .. bandri.o N1imerodoC 

13345678< 133"5678901+ 13345678'0> 

Sabes com que idade podes assinar urn cheque? 

E abrir uma conta? 

Que institui~oes bancarias conheces? 

Observa a imagem e Ie as respetivas legendas: -• ... • 

1m .uncia 

133"5678'012< 22+ 

------
----- -

--·===~i-!-~~-:------e_ _--.-
~- .• -

--~ 

.-.=1 ---
-.- , 0.. __ 



PTQgr;una de T.eino dOl Competfnel,u Funoon.llS pan Alunos com f'.;OICOIss,dades Educ .. t ivas Espec,ais 

A imagem refere-se ao (rodeia a resposta certa): 

Cartao de eleitor Bilhete de identidade Cartao do ddadao 

Preenche 0 seguinte quadro com os teus dados pessoais: 

Nome 

Nome do Pai 

Nomeda Mae 

Data de nascimento 

Sexo 

Nadonalidade 

Cartao do Cidadao 

Morada 

Telem6vel 

Email 

Profissao 

Senti dificu1dadea Senti algumas difi.cu1dadeo'=-L:NOio.:.:ticvc.cdi:;·~':.='=ulcd=.cdc'='-1 

o 0 0 



I'rogrolma de T....,mo de Compet1!ncIOI' Funclonals para Alunos [om Necessld;odes Educatlva.s EspKlals 

-Propostas de .tivid.d .. 

Atividade 1 
Desloca-te as principais institui~Ocs pub!ic.u existentes na tua localidade. Procura informa~Oes e 
recolhe alguns impressos, para posteriormente os preencheres na sala de aula. 
Recolhe os panfletos informativos que cada uma debs oferece. 

Atividade 2 
Preenche os impressos recolhidos. 
Com os panfletoslboletins informatlVos de ca.da uma das instltui~6es, cria urn ficheiro de servi
~os. colocando-os por categorias ou por servi~os prestados. Guarda-os num dossier com separa
dares junta mente com os impressos correspondentes a cada uma delas. 

Exemplo: 
Institui~oes bancarias: Coloca todos as bancos a que te deslocaste. 
Camara Municipal: Coloca todos as 5ervi~os que a mesma oferece. 



Progr .. ma d", Tr"'lno d .. Comp<!tfn(,;a, FUnCiOnaJ.l! para Alun~ com NI!(<!ssidadt'S Educatlvas Especlal$ 

;m.tJ Atuar como consumidor de hens e serVl~O$ de modo t10 inde-
pendente e eficiente quanta posslVe!. 

. , I.ocaliur.r determmado servi1j:o ill partir de slmbolos au 
palavras chave; Ldentlficar os produtos que se podem adquirir 
na farmada. ~ 

... 

Observa a imagem: 

o que simboliza? Rodeia. 

Hipermercado Auto estrada Farmacia 

o que podes comprar na farmada? Rodeia. 

Pomadas Fruta Medicarnentos Term6metros Xaropes 

Perfumes Compressas Produtos para 0 bebe 

Que servi~os podes encoDtrar Duma farmada? Rodeia. 

Medir a tensao 
Pesar Dar injet;6es Fazer urn curativo 

arterial 

Fazer urn penso 
Pedir conselhos 

Aviar receius razer rnassagens 
sobre urn sintoma 

Vcr televisao Arrancar urn dente 
Ver 0 nivel de at;ucar 

Fazer an;ilises 
no sangue 

138 



Pn,lgrilma de Tre ino de CompetenCl.lS Funcion.ll$ para Alunos com Necessldades Educa tivas Esp<!ciais 

Responde. 

Costumas ir a farmacia? 

o que costumas la comprar? 

Com quem costumas ir a farmacia? 

Conheces alguma farmacia na localidade onde vives? 

Escreve as seus names . 

AssinaIa com X os produtos reladonados com a (armad a: 

Como de chama a pessoa responsavel por uma (armada? Rodeia. 

Medico Farmaceutico Terapeuta 

Senti dificuldadel Senti algumu dificuldadel Ni o tive dificuldades 

o o o 



ProgUrn.3. de Trelno de Competlncias Furu:ion:;us para A1unos com NKesslCl. .. des EducatlVas Especiai, 

mit! Desiocar-se na comunidade e atuar de modo U.o independenle 
e eficiente quanto possiveL . , Localizar determinado serVl~O • palavras chave; Envlar (artas. 

partir d. slmbolos ou 

I 

• • 

Observa as imagens: 

Estas imagens representam uma institui~o que presta servi.,os. Qual? 

o que podes fazer nos correios? Rodeia. 

Enviar cartas Comprar remedios 

Levar vacinas Tirar 0 BI 

Levantar 
encornendas 

Comprarum 
telemovel 

Tirar 0 cartao de contribuinte 

Para enviarmos uma carta necessitamos de ... 

Telefonar 

Ter urn apartado 

Cola Selo Morada Envelope Computador 
Carta au 
postal 



Programa de Treino de Compet~IlCla S FUIl(lOllaI5 para Alunos com N<"Cessidades Educatlvas Especlals 

Escreve a tua morada: 

Sabes 0 que e 0 codigo postal? Rodeia a frase correspondente. 

E 0 cocligo clas cartas. 
C6digo da cidade onde 

VlVO. 

E urn numero de 
t elefone . 

E os 3 digitos que seguem ao codigo postal? Rodeia a respetiva frase. 

Numero da porta. 
Numero pertencente a 

zona onde vivo. 
Numero do carteiro. 

Olha para 0 envelope. Esta e a parte da frente ou a parte de trois? 

o que se caloca na parte da frente? Sao 3 caisas: 

Remetente (quem remet e; quem envia a carta) 

Destinatoirio (a quem se destina a carta) 

Selo 
~,-~~ 

Liga: 

Remetente A quem se destina 

Destinatario Quem envia 

Existem varios t ipos de carta, median te a urgenda que tens. Se quiseres que 

uma carta chegue de urn dia para 0 outro podes utilizar: 

Correio azul Correio verde 



Progr<lm<l de Tr~mo de Compet~nciOIS Funnon~'s par.l Alunos com NeceS51dades Educ.ltlv<lS Especia15 

Como ves tern cores diferentes do correia nannal. Tambem as marcos {Iocal onde 

pocs as cartas) sao diferentes. 

Observa: 

Faz a 1iga~ao correta: 

! 

Senti dificulcbde. : Senti algumas dificulcbde. I Nio tive dificuldade. 

o 

Atividade 1 
Com 3 ajuda do teu professor, elabora urna carta a urn amigo. Desloca-te aos correios dol tua 
localidade, cornpra urn envelope e preenche-o devidarnente. Compra 0 selo e (oloea-a no marco 
correspondente. 

Atividade 2 
Explofil os correios, procur:mdo informaljoes sobre os diversos serviljos que os mesmos 
disponibilil.am. Recolhe os diversos impressos utilizados no envlO de (orrespondencia, para 
treinares 0 seu preenchimento n3 salol de aula, com os teus colegas e professores. 



PTOgr~ma de Tremo de Competo':nci.15 Fun'iQn.o.1S par .. A1unos mm Necessidades Educauvas Especi.us • 

Deslocar-se na comunidade I' atuM de modo Uo independente 
e eficientl' quanto passivel. identlficando ser'Vl~os. . , Locallzar detennmado servi~o e ldentificar a sua (un~ao . 

Quando precisamos de lavar a roupa au de passar uma camisa mais dificil vamos a 

uma lavandaria. Observa a imagem e responde: 

Quais as servic;:os que nos pode prestar uma lavandaria? Rodeia. 

Passar a roupa Compor a roupa Lavar a roupa 

Vender bowl's Comprar roupa em 2'" mao Tingir a roupa 

Fazer bainhas as calr;as Emprestar 0 ferro para passarmos a roupa em casa 

Na tua localidade existem lavandarias? 

Costumas frequentar alguma? 

o que costumas hi fazer? 



PTOgrama de Treino de Compet~nClas FunClona,s para A1unos com Ne,ess,d~des Edu(~t,vas Es!,eCl~l s 

Observa atentamente e responde: 

Lavandaria "Branquita" 
Rua da Paz, 37 
3530 Mangualde 

Temos ao seu dispor varios servi~os: 
Limpeza a seen 

Lavagem de vestuario (casacos, cal~as, camisas, tapetes, 
edred6es, len~6is, toalhas, entre outros) 

Servifos de tinturaria 
Aluguer de atoalhados 

Arranjo de roupa 
Loeais de entrega e de recolha da roupa 

HoraTio de funcionamenta: oahOO as 19hOO, de 2a a 6a feira; 
das 09hOO as ao 

Como se chama a lavandaTia? 

Em que rua fica? 

Quais as servi~os que tern ao dispar do cliente? Indica dais: 

A que dias podemos ir a lavandaria? 

Podes rnandar apertar au coser roupa? 

Se quisesses que te fossem buscar a roupa a casa, que morada tinhas que dar? 

~==~~· ., sm~,~ __ ~ 
Senti dificu1dades 1 Senti algumas dificu1dades I Nio tive dificu1dades 

o o 



Prognma de Tremo de Competl!ncla5 Funclo nals p.or .. A1ufK)5 com Nec:ess,dades Eduutlvas EspecI.1JJ< • 

em:. Desloc.u se na comunidade eatuarde modo tao independente 
e efidente qu.nto possivel. . , LocaHzar determinado servi~o; identificar 0' principais I . , 
prooutos vendidos. 

I. ,"1 

Observa a imagem: 

De que se trata? Rodeia . 

Hipermercado Fabrica de texteis 

o que podes lei. comprar? Risca 0 que nio interessa. 

sapatos bolos fruta cereais sofas 

camas 
roupa 

6culos cadeiras pastilhas 
interior 

champ6 pasteis leite 
comida 

requeijao 
para caes 

Aores lancheiras folhados croissants croquetes 

o que se faz numa pastelaria? Rodeia. 

Comprar 0 jornaJ Beber cafe, galoes, sumos ... 

Comprarpao Jogar a bola 

Lanchar Jantar 

Tomar 0 pequeno-aJm~o 

Pastelaria 

sumas carne 

iogurtes riss6is 

t ijolos 
bolos de 

aniversario 

perfumes p'o 

Comprar cd 

Encomendar bolos de 
aniversario 

Vcr televisao 



Programa de Tremo de Compe:l ~nci.;as Funcion;us para Alunos com N~l'ss,d"dl'S Educativas Espc<:liI.lS 

Vamos agora imaginar que vais fazer compras a tua mae. Eta elaborou-te uma lista 

de compras e tu vais ter de colocar 0 que ela te pediu nos sitios corretos. 

broa bolo de arroz coca cola riss6is lancheiras 

p.3o de forma bolo de bolacha compal bolos de c6co nata5 

cafe ga1ao p.3es de leite croquetes torradas 

paocom 
bola de carne sumo de laranja 

chouri~o 
croissant misto feijoes 

Padaria Pastelaria Bebidas Salgados 

Na tua cidade existem pastelarias? Quais? 

Qual e aquela que mais freq ue ntas? 

o que costumas pedir quando va is a uma pastelaria? 

Senti dificuIdades I Senti algum.as di~·"fic<uJ=dc'cdc'c.-,--,Nc'cO_tic·cv.~dic·fic<cuJ=da=dc"'--I 
(\ 



Programa de Tremo de Compet~ncLlS Funnonals para A1unos com Nenssid"des EducatlVas ESpecl;UJ 

Atuar de modo tao independente e eficlente quanto posslve], 
identificando paJavras e outros simbolos escritos 

r-----~~~ --~--~ 

l
_~!~~~~l l..ocalizar diferentes hipermercados; reconhecer 0 seu 

• , simboJo: identificar os principais produtos que vendem, 
validades e codlgos~d~'Cb=.=rrC':''--_______ _ 

, . " r. I I 

Observa a imagem: 

© 
conTlnenTe 

De que se trata? Rodeia. 

Hipermercado Fabrica de textcis Predio de residcncia 

Como se chama este hipermercado? 

Intermarche Continente J umbo Pingo Doce Minipre~o 

Qual 0 simbolo que esta relacionado com este hipermercado? 

© m 
mlnlpre~o 

comlnenTe 

o que podes la comprar? Risca 0 que nao interessa. 

sapatos roupa fruta cereais sofas P'o carne 

camas 
roupa 

revistas cadeiras pastilhas iogurtes perfumes 
interior 

champ6 animais leite 
comida 

para dies 
cimento tiJolos fl a res 



Programa d" Treino de Compelenciu Fundonais para Alunos COm Necess,dades Edu(3\1vaS Especiais 

Na tua ddade existem hiper/supermercados? Quais? 

Qual e aquele que mais frequentas? 

Rodeia 0 seu simbolo_ 

© 1m 
m;n;p~ 

conTlnenTe 

jumbo'1J.!t 

Vamos agora imaginar que vais fazer compras a tua mae. EIa elaborou-te uma 

lista de compras e tu vais ter de colocar 0 que ela te pediu nos sitios correctos. 

leite peixe carne fiambre queijo cereais champ6 

canetas natas iogurtes pao alface a rroz bolachas 

sabonete gelado 
ervilhas resma de detergente da pape\ 

congeladas papel loi(a higienico 
cotonetes 

.fi. laranjas cafe a.;:ucar 
detergente da 

queijo livros 
roupa 

colher de 
cebolas 

bolo de 
desodorizante 

lata de 
limpa p6 

pau 
agua 

chocolate atum 

vassoura fei jao pipocas coca-cola esparguete tomates ovos 

batatas 6leo man teiga dourarunhos 

Latidnios Limpeza Higiene Padaria 
f--



Progra:na de Tremo de Competfficias Funcloruus para Alunos com NecHSldades EdUc.1t1VU r"Jl«1alS .. 

Material 
TaIho 

Casa Frescos 

L-----,-------

tasl Fru 
gu mel 

Ani mais 

Mercearia 

Lazer 

o c6digo de barras e uma representa~ao grafica de dados numericos ou alfanumeri

cos. A descodifica~ao Oeitura} dos clados e realizada por urn tipo de scanner - 0 leitor 

de c6digo de barras - que emite urn raio vermelho que percorre todas as barras. 

Quando nao souberes 0 pre~o de urn produto, colocas 0 codigo de barras no leitor de 

c6digos, espalhados pelos supermercado e facilmente sabes 0 pre~o. 

Rodeia 0 c6d.igo de barras: 

Depois de fazeres as compras e de veres que nao falta nada vais pagar. Mas queres 

saber 0 pre~o da coca-cola e nao 0 encontras. 0 que fazes? 



Program ... d" T .. " no de Com~linC\.u Funcion ... " p;u;o AlUI>Ool com N~essid ... de5 Educa.tiv .... E'pK,ai$ 

Todos os produtos tern urn c6digo de barras. Sabes para que serve? 

02 
Outra coisa que deves ter em atenfio quando compras urn produto e: (rodeia) 

Se a embalagem e gira 

Se 0 produto tem boa cor 
ou cheiro 

A data de validade 

Se oferece premio 

Se a embalagern esta 
fechada 

Observa os produtos. Qual e aquele que te parece estar em born estado? 

No entanto, ha produtos que nao se consegue ver 0 seu interior. Por isso e muito 

irnportante veres a validade. Observa os produtos e responde: 

Rodeia as datas de validade dos produtos. 

Qual e a data de validade mais antiga? 

Podias consumir algum produto? 

Porque? 



Programa de TTl!mo de Compe!!nnall FunClonillS para Alunos com Nl!Cl'Ss,dadl'S EducauviIJI ESPflClill5 .. 

Observa 0 seguinte rotulo e responde: 

Valor Calorico 

l Gorduras Totais 
t 

Requeijao 
Light 

Quant.! 
Pors:io 

45 kcaI 

3,Og 

1,5g 

44% de redut;,io de 
calorias 

57% de redut;ao de 
~ gorduras 

67% de red. gordo 
saturadas 

Gorduru 
~ Saturadu 

~esterol I 10,0 mg 50% de redut;,io de 
~ __ colesterol 

A que produto se refere? _ 

Qual a caracteristica do produto? 

Qual 0 valor cal6rico? 

Quanta mg tern de colesterol? 

Val. 07/2013 

Qual e a % de redw;.:ao das gorduras totais? 

Qual e a validade do produto? 

Podes consumir este produto ate quando? 

Sent i d ificuldade. Senti algumas dificu1dade. 

o 0 
~de. 

Atividade 1 

Nao tive dificuldade. 

o 

Com a ajuda do teu professor, desloca-te a urn superlhipermercado. Escolhe alguns produtos, 
procura 0 c6digo de barras e dirige-te a um leitor de c6digos para saberes 0 pret;o. 

Atividade 2 
Quando fores fazeres ao hipermercado com a tua ma.e, faz uma Iista de compras. Escolhe 
produtos com maior validade e escolhe bem as frutas e os legumes. Compara as tabeJas cal6ricas 
dos iogurtes, bolachas e cereais. Escolhe os que apresentam menos gorduras. 



Prog ... ma de Tremo de Compet~nci;u FunclOn~I5~'" Alunos com Necusid~dl's Educ~t1vas EspeC!~ls 

~slocar·se na comunidadI' I' atuar de modo tAo indl'pl'ndl'n- I 
te" "fielente quanto possivd, Identlfieando palavras e outros I 

t::~~~~~:Jt'~Un~bo~lo~,~.~"on~'o"'c.----------
I , Reeonheeer 0 significado dol sinollHica mais comum. 

____ -'J 
Observa a imagem: 

a que proibero estas instruc;:oes/avisos? Assinala com X. 

o Animais O Comida O Fumadores O Estranhos O LixO 

Onde costumas vee este tipa de instruc;:oes/avisas? Assinala com X. 

o Zonas eomerciais 0 Instirui~Oes publieas o Jardins e espa~os .10 ar livre 

o Casas particulares 0 Escolas o Cafes e restaurantes 

o Constru~oe e obras 0 Portas I' escrit6rios o Armazens 

Faz a Iigac;:ao que te pareee mais carreta: 

~ 
HAo FUMA.DORES 
NOSMOKERS .... .:= 
~ 

Construc;:oes e obras/ Partas de 
escritoriol Armazens 

Jardins/ Matas/ FlorestasNia publica 

Lojas/ Restaurantesl Hospitais 

Escolas/ lnstituiC;:6es publicas 



Progruna de Treino de Compet~ndas Funcionais pilD Alunos (om Necesslcbdes Educativas Especiais .. 

Observa agora estas imagens: 

a que assinalam estes sinais? 

weD Cozinhas D Quartos D 

Legenda·as corretamente: 

we mulheres - we pessoas com defici~ncia - we homens 

E estes sinais? 0 que indicam? Liga. 

Obras 
Proibido uso do 

telem6vel 
Saida de 

emergenda 

Auto A ... alia~io 

Va pelas escadas 
em casa de 
ind~ndio 

Senti dificuldade. Senti "guma. di6culdade. Ni o tin dificulclade. 

o 0 o 



Programa de Treino d~ Compet~ncias Funcionais para A\unO$ com Nec~5S!dad"'5 Educatlvas Especiais 

Atividade 1 
Pesquisa na internet imagens relacionadas com sinaletica. Tenta perceber 0 que nos indica cada 
uma delas. 

Atividade 2 
Imprime a sinaietica mais comum e cola-a. Podes imprimir sem cor e pinta de acordo com 0 

original. Podes ainda fazer por categorias: sina1etica de informa~ao, de aviso, de perigo, de 
proibi~ao ... 



Progr'lm'l de Treino de Compet/!nuu Func:ion'llS ~r'l Alunos com Necessid'ldes Eduutiv'lS ESpKUlS 

Atuar como (onsumidor de hens e 5ervi~os de modo t.\o 
mdependente e eficiente qU'lnto possive!. 

[=~. ~. ~~~=]D~istinguir telem6vel de telefone nxo; con5ultar li5ta I 
lclef6nica; identlficar numeros de emerg~ncia'l 

----''------" 

II Ii. rJ-:.f/.o 

Para camunicarrnos com as pessoas que estao lange au nao estao ao pe de n6s, utili

zamos muitas vezes 0 telefone. Existem 2 tipos de telefones: os fixos e os moveis. 

Copia: 

Telefone fixo Telemovel 

Observa 0 vocabulario e rodeia aquele que te parece estar reladonado com 

os telefones mos e com os telemoveis: 

chamada 

Por tugal 
Telecom 

papel 

interrompido 

c.arregamentos Iista telef6nica 

SMS 

musica 

pen 

auscultador TMN 

cartazes fatura 

nitmero jogos 



Programa de Tremo de Competendas Fundonilis pam Alunos com Necessldade~ Edu(ativas EspecIal" 

Utilizamos 0 telefone para comunicannos, mas tambem para obtermos informal;oes. 

Conheces algum nfunero ou alguma linha de atendimento? Da um exemplo. 

Tens telefone fixo? Escreve 0 nurnero: 

E telem6vel? Sabes 0 numero de cor? 

Como jei deves ter reparado, todos os numeros de telem6veis comel;am por 0 

numero .. . (rodeia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

a que podes guardar nurn telem6vel? Rodeia. 

filmes contactos jogos musicas livros lembretes 

Quando atendes 0 telefone 0 que dizes? 

ala? Estou? Esta la? Sim? Diz? 

E quando desligas? 

Jei nao era sem tempo! Tchau! Que melga! Adeus! Ate logo! 

Quando 0 numero para quem ligas esta impedido 0 que fazes? 

Voltas a ten tar mais tarde Ligas para outra pessoa 

Para quem ligas com mais frequencia? 

Costumas enviar muitos SMS? Para quem? 



Programa de Treino de Competo!ndas FuncionalS para Alunos (om Necessidades Educativas Espedais • 

Existem no entanto alguns numeros que todos devemos saber. 0 numero de 

Emergencia Medica 112 e do numero da Saude 24 sao alguns exemplos. 

Liga, de acordo com a situafao: 

Atropelamento 

Febre e dores no corpo 

Afogamento 112 
Tosse e falta de voz 

Ataque cardiaco 

Alergias 
808242424 

Quedas graves 

Informa~6es sobre sintomas de possive! doen~a 

Dor forte no peito 

V6mitos e diarreia 

Tambem, dentro da localidade onde vivemos, devemos saber alguns numeros de 

telefone e aponta-Ios no telem6vel ou numa agenda, para que estejam sempre a 
mao. Com a ajuda de uma lista telef6nica, procura os seguintes numeros 

(referentes a tua localidade): 

Centro de Saude _____ _ 

GNR/Policia 

Bombeiros Voluntarios 

Camara Municipal ________ _ 

Junta de Freguesia 

Escola que frequentas 

Senti dificuld.1l.de. Senti algumaa dificuldade. Nio tive dificuld.1l.de. 

o 0 o 



Programa de Treino d~ Comp"t ~nClils FunClonatS para Alunos COm Nec"sSldades EduciltlVas EspO'Ciais 

Atuar como consumidor de hens e serVl~OS de modo tao 
independente e efidente quanto posslveJ. 

t:~~. ~,~~~~~jf~,"::''''~i,:,"=-e~in::,e:,~p~,:e~tarfaturas. -----------------1 __ 

Observa a seguinte fatura e responde: 

I 

- , , , , 

- , , , , 

N'CHentr. 1114~ 1190 
"'~\'l'~_ 
"'.~IUJol'.,. 
"'Conto. I>J'~" '" 

~ .. ","",*. , ...... ~ 'l1Q(1 ___ ~_~ ~ ___ _ 

--....... "" ... -•••••••••••••••••• M.M •• I 
.lOS! SIIV' 

IItJoO,ACTICu."',. I-OIII -,--
Vol<>,. P49 " 

, , I l<, 

.... __ .. _ .. _ .. _._ ....... -
~porlMb/toow.. 

Iol"'~ IIJo1. 

"' .. ~ 'I .. ~--. DHIItoDl<8o ... __ - -----_ ...... ..--....... --_ ...... -o_ ... -_, __ - ... --~--------

--. "-por-MB _ 'IJol. ........... _ "HN_ -- .,' ... ._---_ .. _ .. _--
c..,. __ .s.... -----.----_._ ... . ... _ ..... 

I~.1071SIl01,,"Il'_09.2 .14 _1101 I. 

" 



Onde fica a PT Comunica~oes S.A.? Escreve a morada. 

Qual e 0 numero de telefone para 0 apoio ao cliente e fatura~ao? 

Eo numero do apoio tecnico? 

Podc ras contactar a Portugal Telecom via internet? 

Qual e 0 endere~o eletr6nico? 

Qual e a data de limite de pagamento? 

E 0 valor a pagar? 

Esta fatu ra pode ser paga por multibanco? 

Esta fatura e relativa ao mes d e (rodeia a respos ta cer t a): 

mar~o junho agosto outubro 

Liga os servifos disponiveis na Portugal Telecom com a respetiva imagem. 

SAPO mea 
• 

MEO "tmn 
TMN 

sopo.pt 
. . 

Senti dificuldade. I Senti algumas dificuldade. I Nao tive dificuldades 

0 0 U 

159 




