#ESTUDOEMCASA
AULA N.º

3

ANO(s)

1.º e 2.º

DISCIPLINA: PORTUGUÊS


APRENDIZAGENS ESSENCIAIS




Compreender textos narrativos (sequência de acontecimentos, intenções e
emoções de personagens, tema e assunto; mudança de espaço) e poemas.
Identificar informação explícita no texto.
Descobrir e compreender o significado de palavras pelas múltiplas relações
que podem estabelecer entre si.

Título/Tema(s) da Aula

SÍLVIO, GUARDADOR DE VENTOS
Compreensão da obra
Tarefas/ Atividades/ Desafios

1. Ilustra as personagens que fazem parte da história.
Rodeia as sílabas ou palavras que já consegues ler sozinho.

Sílvio

mãe

gato Uberto

2. Lê e ilustra algumas das palavras do texto.

fios

água

coração
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3. Legenda as imagens.
ninho
lobo
árvores
chuva
peixes
aves

4. Liga, de acordo com as informações do texto.

O Sílvio

•

•

tem medo das alturas.

O guarda-rios

•

•

ajudam o Sílvio a voar.

O Sílvio

•

•

é um rapaz.

Os livros

•

•

guarda a limpidez da água
e o sono dos peixes.
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5. O Sílvio pensou em várias profissões que poderia ter.
O que poderia acontecer ao Sílvio quando as realizasse?
Faz a correspondência.

guarda-florestal

•

•

ficar cego

guarda-joias

•

•

ter constipações

guarda da chuva

•

•

ter medo dos lobos

guarda do sol

•

•

ser assaltado

guarda-costas

•

•

ter medo das alturas

guarda-noturno

•

•

andar sozinho no escuro

guardador de ventos

•

•

comer sopa e ficar forte

guarda-fios

•

•

enfrentar uma tempestade
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6. Vamos completar as frases, de acordo com os pensamentos
da mãe! Utiliza as palavras que se seguem.

ombros

aliciante

limpas

a) Ser guarda-redes é pouco _____________.
b) Para ser guarda-rios tens de ter as mãos _____________.
c) A autoridade de ser guarda-livros pesa nos _____________.

7. Lê as frases e assinala com X o significado das palavras
sublinhadas.
a) Parece-me pouco aliciante…
Parece-me pouco bonito.
Parece-me pouco atrativo.
Parece-me pouco alto.
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b) As palavras não voam…
Para isso precisam de enternecimento.
Para isso precisam de comida.
Para isso precisam de ternura.
Para isso precisam de amizade.

c) Muito bem, Sílvio! E serás uma autoridade.
E serás uma pessoa importante.
E serás uma pessoa curiosa.
E serás uma pessoa brincalhona.

8. No final, qual a “profissão” que o Sílvio escolheu? Assinala com X.
O Sílvio decidiu ser guarda-livros.
O Sílvio decidiu ser guarda das palavras.
O Sílvio decidiu ser guardador de ventos.
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