Nome ____________________________ Data ____________

As quatro estações do ano

Em Portugal há quatro estações do ano:

primavera,
verão,
outono,
inverno.

1. Preenche os espaços com as palavras do quadro.

Na primavera nascem muitas _______________ (1).
Tudo fica com muitas _______________ (2)!

calor
folhas

No verão está muito _______________ (3).
As pessoas vão à _______________ (4).

flores
neve
cores

No outono o tempo fica mais _______________ (5).
As _______________ (6) caem das árvores.

praia
fresco

No inverno está muito _______________ (7).
Em alguns sítios cai _______________ (8).

frio

2. Lê os textos e descobre a estação do ano.

Texto A
Hoje está muito frio. Antes de sair de
casa, vesti um casaco quente, pus um
gorro na cabeça e calcei umas botas.

Texto B
Está tanto calor! Agora vou comer um
gelado e depois vou à praia.

Nome da estação do ano

Nome da estação do ano

_____________________________

_____________________________

Texto C
Tenho alergia às flores e por isso
estou farta de espirrar. Agora há
flores por todo o lado!

Nome da estação do ano

Texto D
Gosto tanto desta estação do ano! É
tão bonito ver as folhas amarelas,
castanhas e vermelhas a caírem das
árvores!

_____________________________

Nome da estação do ano
_____________________________

3. Escreve duas frases sobre a estação do ano de que mais gostas.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Soluções:
1.
2.

(1) flores; (2) cores; (3) calor; (4) praia; (5) fresco; (6) folhas; (7) frio; (8) neve
Texto A – inverno; Texto B – verão; Texto C – primavera; Texto D - outono

Nível: A1
O tempo
Preenche os espaços.

Eu hoje estou muito

Eu gosto muito de

Gosto de

Eu fico

________ (1), porque está

______(3). Não gosto nada de

_____ (2).

________ (4).

________(5)!

_________(6) quando está

_________ (8), pois não gosto de

Eu não gosto de Londres. Está sempre __________

__________ (11) porque estou em Portugal.

_________(7) e

__________ (9).

(10). Estou

Soluções: 1. contente; 2. sol; 3. sol; 4. chuva; 5. calor; 6. triste; 7.vento; 8. chuva; 9. frio; 10. nevoeiro; 11. contente

Nome ____________________________ Data ____________

Como está o tempo?
1. Lê.

2. Escreve a palavra certa para cada imagem.

a) _______________

b)_______________

d) _______________

c)_______________

e)_______________

3. Como está o tempo? Escreve a palavra que falta.

a)

Está a _____________________________.

chover
nevar
vento

b)

Está _____________________________.

sol
trovoada
nuvens
sol e nuvens

c)

Está _____________________________.

d)

Está a _____________________________.

e)

Está _____________________________.

f)

É o _____________________________.

g)

Está _____________________________.

arco-íris

Soluções:
2. a) sol; b) trovoada; c) neve; d) chuva; e) vento
3. a) chover; b) vento; c) trovoada; d) nevar; e) sol e nuvens; f) arco-íris; g) sol

Nível: A1
António Vivaldi
1. Lê o texto

António Vivaldi foi um compositor italiano do séc. XVIII
(18). Vivaldi escreveu quatro concertos. O conjunto
desses quatro concertos chama-se «As Quatro
Estações». Cada concerto é dedicado a uma estação:
Primavera, Verão, Outono e Inverno.
No concerto «Primavera», os violinos imitam os
passarinhos a cantarem.
No concerto «Verão», a música é muito violenta, porque Vivaldi sofria de asma
(uma doença dos pulmões) e os verões para ele eram muito maus, pois ele só
conseguia respirar com muita dificuldade.
2. Faz as perguntas para cada resposta.
1. __________________________________________________________________?
Vivaldi era italiano.
2. __________________________________________________________________?
Ele compôs quatro concertos.
3. __________________________________________________________________?
Chama-se assim, porque cada concerto é dedicado a uma estação do ano.
4. _________________________________________________________________?
Ele tinha asma.
5. __________________________________________________________________?
Sim, já ouvi.
6. ___________________________________________________________________?
Gosto mais do concerto da Primavera, quando os violinos imitam os passarinhos a
cantarem.

Soluções: 1. Qual a nacionalidade de Vivaldi? 2. Quantos concertos ele compôs? 3. Porque é que esses quatro
concertos se chamam «As Quatro Estações»? 4. Que doença tinha Vivaldi? 5. Já ouviste algum destes concertos? 6.
De qual gostas mais?

