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PORTUGUÊS 

 

Modo indicativo: Conjugação  

  
Modo indicativo é usado para transmitir um acontecimento certo e real. Através dos tempos 

verbais do modo indicativo, é possível expressar uma ação de forma precisa e segura. O modo 

indicativo é um dos modos verbais, juntamente com o modo subjuntivo e o modo imperativo.  

 

Tempos verbais simples do modo indicativo 

O modo indicativo apresenta seis tempos verbais simples: 

 Presente do indicativo; 

 Pretérito imperfeito do indicativo; 

 Pretérito perfeito do indicativo; 

 Pretérito mais-que-perfeito do indicativo; 

 Futuro do presente do indicativo; 

 Futuro do pretérito do indicativo. 

 

Presente do indicativo 

 Indica, principalmente, uma ação que ocorre no exato momento em que se narra a ação. 

Verbo aprender: 

eu aprendo 

tu aprendes 

ele aprende 

nós aprendemos 

vós aprendeis 

eles aprendem 

 

Pretérito imperfeito do indicativo 

 Expressando continuidade e de duração no tempo, indica uma ação ocorrida no passado, 

mas que não foi completamente terminada. 

Verbo aprender: 

eu aprendia 

tu aprendias 

ele aprendia 

nós aprendíamos 
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vós aprendíeis 

eles aprendiam 

 

Pretérito perfeito do indicativo 

 Indicar uma ação que ocorreu num determinado momento do passado. 

Verbo aprender: 

eu aprendi 

tu aprendeste 

ele aprendeu 

nós aprendemos 

vós aprendestes 

eles aprenderam 

 

Pretérito mais-que-perfeito do indicativo 

 Tem um uso muito limitado, sendo usado para indicar uma ação que ocorreu antes de 

outra ação passada. É utilizado maioritariamente em exclamações. 

Verbo aprender: 

eu aprendera 

tu aprenderas 

ele aprendera 

nós aprendêramos 

vós aprendêreis 

eles aprenderam 

 

Futuro do presente do indicativo 

 Indica uma ação que acontecerá num momento posterior ao discurso. 

Verbo aprender: 

eu aprenderei 

tu aprenderás 

ele aprenderá 

nós aprenderemos 

vós aprendereis 

eles aprenderão 
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Futuro do pretérito do indicativo 

 Indica uma ação que é consequente de outra, encontrando-se condicionada a ela. Refere-

se assim a um fato que poderia ter acontecido posteriormente a uma situação passada. 

Verbo aprender: 

eu aprenderia 

tu aprenderias 

ele aprenderia 

nós aprenderíamos 

vós aprenderíeis 

eles aprenderiam 

 

Sintetizando… 

 

Presente do indicativo: Eu estudo muito. 

Pretérito imperfeito do indicativo: Eu estudava muito. 

Pretérito perfeito do indicativo: Eu estudei muito. 

Pretérito mais-que-perfeito do indicativo: Eu estudara muito. 

Futuro do presente do indicativo: Eu estudarei muito. 

Futuro do pretérito do indicativo: Eu estudaria muito. 

 

 

Atividade: 

1) Conjugue em seu aderno o verbo amar em todos os tempos do indicativo. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Professores Aniel, Felipe e Joseane 

 

CORRIDA COM ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 
 

Materiais necessários: 2 rolos de papel higiênico, 2 copos plásticos e 2 objetos para fazer o 

mesmo peso dentro de cada copo.  
 

Na atividade de hoje, iremos trabalhar de forma competitiva alguns elementos importantes 

presentes não só nas aulas de Educação Física, mas também no nosso dia a dia, como a 

coordenação motora fina e a habilidade manual. Além disso, trabalharemos o 

aperfeiçoamento da paciência, mantendo o controle emocional equilibrado, sem perder a calma 

ao longo do tempo, para não deixar o copo cair ou a folha de papel higiênico arrebentar. 

 

Estão preparados? Vamos lá! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PARA SE ORGANIZAR 

Materiais necessários para próxima aula (07/08): 

Especial Dia dos Pais 

 

- Objetos pessoais como gravata, óculos, relógio, pulseira, boné. 

- Venda para cobrir os olhos. 

- Uma caixa para colocar os objetos pessoais dentro. 


