
 

Protocolo das tarefas de nomeação 

 

I. Vou mostrar-te algumas figuras e gostava que tu me dissesses o nome delas. 

Palavras 1º ano – Prova de treino: pistas semânticas  

Copo Aquele objeto de vidro por onde se bebe água ou sumo 

Dedo Aquilo que temos nas mãos 

Laço Às vezes as meninas usam na cabeça e os meninos usam na camisa 

 

Palavras 1º ano – Pistas semânticas 

Bruxa Mulher má que voa em cima de uma vassoura voadora 

Osso Aquilo que os cães roem 

Globo Bola que representa o planeta Terra, que tens na sala de aula. 

Fruta Laranja, maçã e cerejas são todas peças de … 

Planta Aquilo que se mete nos vasos mas não é uma flor 

Faca 
Utensílio de cozinha com o qual se corta a comida. Normalmente usamos 

o garfo a acompanhar 

Flauta Instrumento musical de sopro 

Gnomo Ser mágico pequenino que habita na natureza 

Bola Objeto redondo que usamos para jogar futebol 

Frasco Recipiente onde colocamos a compota, por exemplo 

Flores Ramo de … 

Olho Parte do nosso corpo por onde vemos 

Pato Ave que faz quá-quá 

Prato Onde metemos a comida para depois comermos 

Vela Aquilo que se acende com um fósforo ou isqueiro quando não temos luz 

Afta 
Aquilo que por vezes ganhamos na língua; uma espécie de borbulha que 

pica 

Carro Veículo que anda sob quatro rodas.  

Pneu O que os carros têm nas rodas. 

Pigmeu Pessoa cuja altura é invulgarmente baixa que vive em tribos 

Submarino 
Aquilo que se desloca debaixo de água, um género de barco para andar de 

baixo de água. 

 

 



 

Palavras 4º ano – Prova de treino: pistas semânticas 

Caneca Taça com uma pega, onde se serve leite, chá ou qualquer outra bebida 

Pêssego Fruto do pessegueiro 

Banana Fruto da bananeira 

 

Palavras 4º ano – Pistas semânticas 

Astrónomo Pessoa que estuda as estrelas e os planetas; um género de cientista 

Médico Pessoa que trata de nós quando estamos doentes 

Insuflável 
Objeto que ganha forma quando o enchemos com ar e que dá para brincar 

lá em cima 

Pássaro Ave pequena 

Africana Senhora habitante de um continente que se situa abaixo do nosso  

Página Parte de um caderno ou livro; Um lado de uma folha 

Enigma Sinais que representam o que se quer adivinhar 

Números 1,2,4,6,7,8  

Afluente  Pequeno rio ou ribeiro que desagua noutro rio e faz aumentar o seu caudal 

Atlântico Oceano que fica entre a América e a Europa e Ásia 

Bolacha Pequeno biscoito, por vezes com pepitas de chocolate 

Confronto Pequena luta ou discussão 

Borracha Aquilo que usamos para apagar o que escrevemos no papel 

Tsunami Onda gigante provocada por um sismo ou por uma erupção vulcânica. 

Garrafa Recipiente onde colocamos líquidos 

Algoritmo Nome que se dá ao processo de cálculo 

Cavalo Animal de quatro patas, marido da égua 

Biblioteca 
Local onde existem muitos livros e onde vamos para ler e aprofundar os 

nossos conhecimentos 

Pictograma Tipo de gráfico 

Casaco Peça de vestuário que vestimos por cima da roupa quando temos frio 

Neptuno 8º planeta do Sistema Solar 

Gelado Algo que comemos no Verão 

Fricção 
Quando se esfregam duas superfícies, acontece algo que já viste numa 

experiência  

Radiografia Outro nome para raio-x. Aquilo que se faz quando partes uma perna 

Sapato Peça de calçado 

Oftalmologista 
Pessoa que vê se necessitamos usar óculos, especialista das doenças dos 

olhos 

 


