Nível: Iniciação
Meninos de São Tomé e Príncipe
1. Lê o texto.
Livro de histórias de crianças
Em São Tomé e Príncipe, as crianças não veem muita televisão,
nem jogam no computador. Por isso, as crianças de São
Tomé ouvem e contam histórias. O escritor brasileiro Rogério
Barbosa foi a São Tomé, ouviu estas histórias e escreveu-as
num livro. Nestas histórias há sempre uma tartaruga.

Glossário:

2. Responde às perguntas.
a) O que fazem as crianças de São Tomé? ___________
b) O que faz Rogério Barbosa? Rogério Barbosa _________
c) O que é São Tomé e Príncipe? Um continente, um país ou uma cidade? __________
d) Onde fica o Brasil? Em que continente? _________

3. Lê a informação abaixo.
verbo PÔR

verbo LEMBRAR-SE

eu ponho

eu lembro-me

tu pões

tu lembras-te

ele põe

ele lembra-se

nós pomos

nós lembramo-nos

eles põem

eles lembram-se

verbo NASCER

verbo IR

eu nasço

eu vou

tu nasces

tu vais

ele nasce

ele vai

nós nascemos

nós vamos

eles nascem

eles vão

4. Lê o texto.
As tartarugas marinhas lembram-se sempre do lugar onde nasceram. A mãe tartaruga
volta a esse sítio para pôr os seus ovos. Depois de nascerem dos ovos, as tartarugas
bebés vão sozinhas para o mar.
5. Completa as frases. Para cada frase usa um dos verbos acima.
a) As mães tartarugas ___________ os ovos na praia.
b) A tartaruga __________ do sítio onde nasceu.
c) As tartarugas bebés _____________ dos ovos.
d) Elas __________ para o mar muito depressa.

Soluções:2. a) Contam histórias; b) Escreve livros; c) É um país. d) Na América do Sul. 3. a) põem; b) lembra-se; c)
nascem; d) vão.

Nível: Iniciação
Alima, uma criança de África
1. Lê o texto.
Alima, uma criança de África

Alima é uma pequena rapariga que vive
numa aldeia no centro de África, com os seus pais e os
seus cinco irmãos. Na aldeia, Alima aprende muitas coisas.
Ela
ajuda
a
sua
mãe:
vai
com
ela
ao mercado comprar fruta e legumes.
As crianças têm muito tempo para brincar na aldeia. Elas só vão à escola quando têm
sete anos.
O avô de Alima conhece muitas histórias que as crianças adoram ouvir.
Em breve, Alima vai à escola. Ela vai aprender a ler. Talvez um dia ela escreva os
contos do avô.
Dicionário por Imagens das Crianças do Mundo (adaptado).
Glossário:

2. Responde às perguntas.
a) Onde vive a Alima?
________________________________________________________
b) Quantos irmãos tem a Alima?
________________________________________________________
c) Quem ajuda a Alima?
________________________________________________________
d) Quando é que as crianças africanas entram para a escola?
________________________________________________________
e) Quem é que conta histórias às crianças?
________________________________________________________
f) O que é que a Alima vai aprender na escola?
________________________________________________________

3. Escolhe a palavra certa.
Onde – Quantos – Quando – Quem

Entrevista a Abib, um rapaz de Marrocos.
Entrevistador: - Abib, ____________ anos tens?
Abib: - Eu tenho onze anos.
Entrevistador: - ___________ irmãos tens?
Abib: Eu tenho 3 irmãos.
Entrevistador: - __________ moras?
Abib: - Eu moro no Porto.
Entrevistador: - ___________ é que vieste para Portugal?
Abib: - Eu vim quando tinha sete anos.
Entrevistador: - ___________ é o teu melhor amigo na escola?
Abib: - É o João Morgado.
Entrevistador: - ____________ gostavas de ir nas férias de verão?
Abib: - Eu gostava de ir à Disneylândia de Paris...
Entrevistador: - Também eu!

Soluções: 2. A) Numa aldeia.; b) 5.; c) Ela ajuda a mãe.; d) Elas entram aos 7 anos.; e) O avô.; f) Ela vai aprender a
ler.
3. quantos; Quantos; Onde; Quando; Quem; Onde.

Nome ____________________________ Data ____________

Perguntas
1. Faz a correspondência.
a) Que línguas falas? 

 (1) O livro de capa azul.

b) O que comes hoje ao almoço? 

 (2) O Diogo.

c) Qual é a tua casa? 

 (3) Peixe com arroz e salada.

d) Qual destes livros é o teu? 

 (4) Português e ucraniano.

e) Quem chegou atrasado à escola? 

 (5) É a casa cor-de-rosa.

f) Onde fica a farmácia? 

 (6) Está muito crescido.

g) Quando vais para a praia? 

 (7) Quando estiver calor.

h) Quanto custa a camisola azul? 

 (8) Seis.

i) Quantas borrachas compraste? 

 (9) Fica ao fundo da rua.

j) Como está o teu filho? 

 (10) Dez euros.

2. Completa com as palavras do quadro.
a) _______________ horas são?

Como

b) _______________ estás?

Quando

c) _______________berlindes tens?

Que

d) _______________ é a tua mala?
e) _______________ viu o filme na televisão?

Qual
Quem
Onde

f) _______________ está o teu cão?
g) _______________ é que o teu irmão nasceu?

Quantos

Soluções:

1 a) (4); b) (3); c) (5); d) (1); e) (2); f) (9); g) (7); h) (10); i) (8); j) (6)
2. a) Que; b) Como; c) Quantos; d) Qual; e) Quem; f) Onde; g) Quando

