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Proteger o pinhal de Leiria
1. Lê o texto.
Pinhal de Leiria.
Na zona de Leiria há um pinhal muito
grande que existe há muitos anos. Pinhal é o nome
que se dá a um terreno onde há muitos pinheiros.
O Pinhal de Leiria foi mandado plantar pelo rei D.
Afonso III e, anos mais tarde, o rei D. Dinis
mandou organizar esse pinhal. Isso aconteceu
entre os séculos XIV e XV.
Mas depois de seis séculos, aconteceu uma grande desgraça no ano de 2017: houve um grande
incêndio e, por isso, quase todo o pinhal ficou queimado.
As pessoas ficaram muito tristes quando viram que quase todas as árvores tinham morrido. Mas
o que vale é que há muitos amigos do ambiente! Muitas pessoas organizaram-se e plantaram mais de um
milhão de árvores. Agora, é preciso esperar vinte anos para que os pinheiros estejam grandes e bonitos!

2. De acordo com o que leste no texto, liga cada número ao acontecimento.
a) Seis séculos 
b) Dois mil e dezassete 

 (1) Tempo de espera para que os pinheiros sejam
árvores altas.
 (2) Número de árvores plantadas depois do incêndio.

c) Mais de um milhão de árvores 

 (3) Anos de existência do Pinhal de Leiria.

d) Vinte anos 

 (4) Ano do incêndio no Pinhal de Leiria.

e) Séculos catorze e quinze 

 (5) Período de tempo em que se plantou e organizou o
Pinhal de Leiria, pelos reis de Portugal.

3. Descobre os números. Preenche os espaços com as palavras do quadro.
a) Um século são
b) Um milénio são

anos.

dez milhões

anos.

c) O mês de janeiro tem
d) Em Portugal vivem
Soluções:
2. a) (3); b) (4); c) (2); d) (1); e) (5)
3. a) cem; b) mil; c) trinta e um; d) dez milhões

mil
dias.

de pessoas.

trinta e um
cem

Nível: Iniciação
O autocarro-floresta
1. Lê o texto.
O autocarro-floresta
Detestas o ruído e a poluição da cidade? Então, está na
hora de apanhares o autocarro-floresta.
O autocarro-floresta é como uma estufa sobre rodas!
A ideia do autocarro-floresta é de um florista em Taiwan.
Ele pensa que dentro de pouco tempo vai haver muitos
autocarros iguais a este a circular na cidade.
Os passageiros dizem que se sentem muito felizes e
descontraídos quando entram no autocarro. Não
admira!

2. Responde às perguntas.
1. Gostavas de andar num autocarro destes? Porquê?

2. Imagina um autocarro-biblioteca. Como seria?

3. Achas que era possível ter um autocarro-zoo? Justifica a tua resposta.

Cenários de resposta: 1. Sim, gostava. Andar neste autocarro é como estar no meio da Natureza. 2. Um autocarro-biblioteca era um
autocarro cheio de livros que as pessoas podiam ler enquanto viajavam. 3. Um autocarro-zoo acho que não seria muito agradável,
por causa do mau cheiro.

