Nível: Iniciação
Urso Barnabé
1. Conta a história deste cartoon. Podes utilizar as palavras do quadro.
NOTA BEM: Algumas dessas palavras são VERBOS. Tens de conjugar os verbos!

URSO / CASTANHO / ÁRVORE / SOPRAR / ARRANCAR
VENTO / FORTE / FOLHAS / CAIR / CHÃO / VASSOURA/ VARRER

Urso varredor

2. Conta a história deste cartoon. Utiliza as palavras do quadro.
NOTA BEM: Algumas dessas palavras são VERBOS. Tens de conjugar os verbos!
URSO / PASSAR / VER / ÁRVORE / RAMO / PENDURADO / FIO
ARANHA / PEGAR / BOCA / PESCAR / PEIXE / SATISFEITO

Urso pescador

Cenários de resposta:
1. Era uma vez um urso castanho que estava perto de uma árvore.
De repente, soprou um vento forte e as folhas das árvores caíram todas ao chão.
Então, o urso arrancou a árvore e usou-a como vassoura para varrer as folhas.
2. Era uma vez um urso grande e castanho que precisava de comida.
Depois, ele viu uma aranha que estava num ramo de árvore. Então, o urso usou a aranha e o seu fio para pescar. Ele pescou um
peixe e comeu-o.

Nível: Iniciação
A Vaca
1. Escolhe a frase correta para cada espaço.
•
•
•
•

A vaca estava calada.
As outras vacas também não.
Pelos vistos, gostava de música.
Até já estava a pensar em matar a vaca.

A Vaca
Era uma vez uma vaca que vivia numa vacaria com outras vacas. Comia erva e dava leite.
Mas, à noite, enquanto todas as outras vacas estavam caladas, esta vaca só mugia. A vaca mugia
toda a noite. O dono da vacaria não conseguia dormir.
(1)
E o pior é que, por causa disso, davam cada vez menos leite. O dono da vacaria já andava
desesperado.
(2) E, por vezes,
sonhava, acordado, com bifinhos tenros.
Até que, num fim de semana de agosto, houve festa na aldeia. Ao fim do dia, começou a tocar a
banda filarmónica. A banda tocou até às duas da manhã. O dono da vacaria não gostava de festas e
foi para a cama cedo. Na cama, com as janelas abertas por causa do calor, ouvia a banda a tocar.
Mas o melhor de tudo é que não ouvia a vaca a mugir.
(3) Nem tugia,
nem mugia.
Daí em diante, o dono da vacaria, quando chegava a noite, punha na vacaria um rádio a pilhas a
tocar baixinho. A vaca nunca mais mugiu.
( 4) E todos - vacas,
bois e dono - passaram a dormir em paz.

Soluções: 1. (1) As outras vacas também não; (2) Até já estava a pensar em matar a vaca; (3) A vaca estava calada; (4) Pelos vistos,
gostava de música.

Nível: A1
Uma imagem, uma história
1. Conta a história deste cartoon. Utiliza as palavras do quadro amarelo.
NOTA BEM: Algumas dessas palavras são VERBOS. Tens de conjugar os verbos!

MENINA ● QUERER ● CANOA ● PEGAR ● MACHADA ● TRONCO ● ÁRVORE
TRABALHAR ● FAZER ● CHOVER ● PASSEAR ● RIO ● METER-SE ● DEBAIXO ● PROTEGER

Uma canoa em terra

Cenário de resposta:
Era uma vez uma menina que queria ter uma canoa.
Ela, então, pegou numa machada e num tronco de árvore e trabalhou muito para fazer uma canoa.
Mas no fim, começou a chover. Por isso, a menina não foi passear de canoa no rio, mas meteu-se debaixo da
canoa para se proteger da chuva.

