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Português | Educação Literária:
 Ouvir ler obras de literatura para a infância e textos da
tradição popular.
 Reconhecer rimas e outras repetições de sons em
poemas, trava-línguas e em outros textos ouvidos.
 Dizer, de modo dramatizado, trava-línguas, lengalengas e
poemas memorizados, de modo a incluir treino da voz,
dos gestos, das pausas, da entoação e expressão facial.

O Dicionário do Menino Andersen

1.º e 2.º anos

1. O Dicionário do Menino Andersen anda à procura de uma nova definição
para a palavra guarda-chuva.
Podes ajudar?

2. Oferece esta nova definição da palavra guarda-chuva a alguém.
Podes ligar a um amigo ou familiar ou cola-a num papel na porta da tua casa
ou do teu quarto ou sussurra-a à janela para que o vento a leve a alguém
que vive longe.
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3. Agora um segredo, onde esconderias a palavra guarda-chuva para que
nunca a perdesses?

Desafio
O Mundo anda a precisar de palavras novas. Novos conceitos, novos animais,
novos objetos...
Todos nós temos um inventor dentro de nós. Inventa uma palavra nova e escrevenos o seu significado. Uma outra ideia é fazeres uma ilustração para a tua palavra
nova.
Vê estes exemplos:
“Chapinguinga é uma cócega pequenina que nasce no dedo mindinho do pé,
com cheiro a chulé.”
“Macacariz, uma espécie de macaco pequenino que vive dentro do nariz dos
seres humanos.”

Hora da Leitura 1.º e 2.º anos Aula #3

Página 2 de 2

Documento produzido pela equipa do Colégio Corte Real, a partir da exploração do texto “Sábios como camelos”¹.
¹Agualusa, J. (2017). Sábios como camelos. In Estranhões e Bizarrocos. Alfragide: Publicações Dom Quixote.

