
 

 A história do meu irmão e da minha mãe 

 

Eu gosto de trabalhar com 

a minha mãe que se chama 

Bruna. 

Gosto de lavar a loiça, 

gosto de lavar o chão, gosto de 

lavar as paredes e tratar da 

casa. Gosto de ajudar a minha 

mãe família porque é muito 

importante. 

A minha mãe teve um 

bebé há cerca de um mês e tem 

muito trabalho a cuidar dele: 

mudar a fralda, dar-lhe comida, lavá-lo, deitá-lo e fazê-lo dormir. Por isso é 

necessário que eu ajude a minha mãe para ela também poder descansar um pouco. 

O meu pai do coração é pedreiro e trabalha muitas horas (até à noite). Por isso 

não tem tempo para ajudar a minha mãe a tratar do bebé (Gustavo) e a limpar a casa. 

Também ajudo a minha mãe a cuidar do meu irmão: preparo o leite e dou o 

biberão, mudo a fralda, leio histórias para ele e ajudo a minha mãe a dar-lhe banho. 

Quando leio histórias, ele ri-se muito e mexe-se. Penso que ele faz isso porque gosta 

que eu brinque com ele, dê atenção e carinho. 

Faltam 2 dias para o meu irmão fazer 1 mês. Estou ansioso para chegar esse dia 

porque penso que vou fazer uma festa com a minha família. 

Lucas 
6/11/2021 
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Formas verbais 

As frases que criamos normalmente têm pelo menos um verbo. Os verbos podem 
estar em diferentes formas, conforme o momento que o texto define. 

Este ano vamos estudar 3 formas: 

 Presente (está a acontecer). 

 Futuro (irá acontecer). 

 Pretérito Perfeito (já aconteceu). 

 Pretérito Imperfeito (já aconteceu). 
A diferença entre o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito é que no primeiro 

caso, o acontecimento começou e acabou. O pretérito imperfeito indica um 
acontecimento que aconteceu, mas que se prolongou durante algum tempo. É uma ação 
incompleta, realizada no passado 

No quadro seguinte podes observar as diferenças entre o pretérito perfeito e o 
pretérito imperfeito de alguns verbos das três conjugações. 

 
Verbo cantar Verbo comer 

Pretérito perfeito Pretérito imperfeito Pretérito perfeito Pretérito imperfeito 
Eu cantei Eu cantava Eu comi Eu comia 
Tu cantaste Tu cantavas Tu comeste Tu comias 
Ele/ela cantou Ele/ela cantava Ele/ela comeu Ele/ela comia 
Nós cantámos Nós cantávamos Nós comemos Nós comíamos 
Vós cantastes Vós cantáveis Vós comestes Vós comíeis 
Eles/elas cantaram Eles/elas cantavam Eles/elas comeram Eles/elas comiam 

 

Verbo vestir 
Pretérito perfeito Pretérito imperfeito 

Eu vesti Eu vestia 
Tu vestiste Tu vestias 
Ele/ela vestiu Ele/ela vestia 
Nós vestimos Nós vestíamos 
Vós vestistes Vós vestíeis 
Eles/elas vestiram Eles/elas vestiam 

 

Se leres com atenção, vais verificar que a terminação das palavras nos verbos da 

2ª e da 3ª conjugação é a mesma. 

 


