Com o apoio de:

AULA N.º

13

ANO(s)

1.º e 2.º

DISCIPLINA

Português

Educação Literária

•

Compreender textos narrativos (sequência de acontecimentos, intenções e
emoções de personagens, tema e assunto; mudança de espaço) e poemas.

Leitura e Escrita
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS/PERFIL DOS ALUNOS

•

Ler palavras isoladas e pequenos textos com articulação correta e prosódia
adequada.

•

Articular segmentos do texto através do emprego de elementos gramaticais
que marcam relações de tempo e de causa.

Gramática

•

Usar, com intencionalidade, conectores de tempo, de causa, de maior
frequência na formação de frases complexas.

Corre, Corre, Cabacinha

1.º e 2.º anos

1. Legenda as imagens.

velha
lobo
vendedor
cabaça
pão de ló
arroz-doce
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1.º e 2.º anos

2. Lê e ilustra algumas das palavras do texto.

cajado

coscorões

padrinho

batizado

cesta

netos

1.º e 2.º anos

3. Escreve as frases, substituindo as imagens por palavras.

a)

A

vivia numa casa no meio da

.

___________________________________________________________
b)

O

queria comer a

.

___________________________________________________________

c)

O

teve uma ideia para enganar o

.

___________________________________________________________

d)

O

deu uma

à

.

___________________________________________________________
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4. Liga, de acordo com a história.

A velha vivia…

•

•

… um lobo.

Alguém bateu à porta, era…

•

•

… numa casa no meio da floresta.

Para ir à festa, a velha atravessou…

•

•

… o filho a convidá-la para o batizado.

No caminho encontrou…

•

•

… a floresta.

1.º e 2.º anos

5. Liga, de acordo com as personagens.

A velha

•

•

perguntou porque é que a velha estava assustada.

O vendedor

•

•

queria comer a velha.

O lobo

•

•

convidou a velha para ir ao batizado.

O filho

•

•

conseguiu convencer o lobo a comê-la depois do batizado.

1.º e 2.º anos

6. Em cada coluna, rodeia as frases de acordo as ações das personagens.

velha
Não aceitou o convite.

vendedor
Ficou preocupado com a
velha.

Assustou-se com o lobo.

Fugiu do lobo.

Conseguiu enganar o lobo.

Ajudou a velha.
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lobo
Entrou na casa da velha.

Aceitou ser o padrinho.
Perguntou à cabaça se
tinha visto uma velhinha.
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1.º e 2.º anos

7. Completa as frases, de acordo com o texto.
Utiliza as palavras que se seguem.
padrinho

vendedor

batizado

lobo

floresta

Era uma vez uma velha que vivia numa casa escondida na ______________.
A velha foi convidada para um ______________ e teria de levar um ______________.
No caminho encontrou um ______________ que a queria comer. A velha lá convenceu o
lobo a esperar pelo seu regresso.
Um ______________ de cabaças ajudou a velha a enganar o lobo.
1.º e 2.º anos

8. Lê as frases e coloca V (verdadeiro) ou F (falso), de acordo com os acontecimentos da
história.
A velha foi convidada para um casamento.
No dia combinado, a velha decidiu não ir ao batizado.
Um lobo esfomeado encontrou a velha e queria comê-la.
O lobo foi enganado pela velha.

1.º e 2.º anos

9. Liga, de acordo com o significado das palavras.

ladeira

•

•

espaço aberto sem vegetação

atalho

•

•

rua ou caminho inclinado

clareira

•

•

caminho alternativo que nos ajuda a chegar mais depressa a um sítio
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1.º e 2.º anos

10. Ordena as frases, de acordo com a história.

escondida

velha

A

floresta.

na

vivia

casa

numa

_______________________________________________________________________

cabaça.

velho

O

foi

uma

buscar

_______________________________________________________________________

1.º e 2.º anos

11. Reescreve as frases, acrescentando mais informação a cada uma.
a) A velha foi pela floresta.
A velha foi pela floresta ___________________________________________________.

b) O lobo queria comer a velha.
O lobo queria comer a velha _______________________________________________.

c)O vendedor foi muito prestável.
O vendedor foi muito prestável _____________________________________________.
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