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FICHA DE TRABALHO
Bloco N.º 2

Português

ANO(s) 2.º

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

• Oralidade
- Destacar o essencial de um texto, tendo em conta o objetivo da
audição.
• Leitura
- Reconhecer a forma como o texto está estruturado.
- Fazer inferências devidamente justificadas.
- Identificar tema(s), ideias principais, causas e efeitos.
- Utilizar procedimentos de registo e tratamento da informação.

Tema(s) do Bloco
Ouvir, Ler e Escrever II

Lê o texto com atenção e, utilizando as técnicas mostradas no Bloco Temático II,
responde ao que te é pedido.
O meu primeiro dia de escola
A escola da Pontinha da Lua era pequenina, tinha uma sala, um telhado, uma
chaminé, uma porta, três janelas, um recreio a toda a volta, e uma tília imensa junto do
muro.
Minha avó bateu três pancadinhas na porta fechada, e eu vi no fundo do muro muitos
carreirinhos de formigas carregadas com sementes e palhas. Sem querer, comecei a chorar.
– Porque choras, meu amor? – perguntou a minha avó com voz meiguinha.
– Dói-me a barriga! Quero ir embora.
– Manda o medo dar uma volta. […]
Depois pousou uma mão sobre a minha cabeça, e disse, zangada:
– Ó medo, vai tratar da tua vida, vai! Se não tens nada para fazer, deita-te e dorme
um sono. Vai-te embora, não nos aborreças, desaparece!
Eu vi o medo a desaparecer. Era uma mancha branca, parecida com uma nuvem.
Agarrei com força a mão da minha avó e fiquei mais calmo.
António Mota, O meu primeiro dia de escola, Alfragide, Gailivro, 2011
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1. Onde fica situada a escola de que fala o texto?
_____________________________________________________________________

2. Assinala com X as opções que correspondem à descrição da escola:

Era grande

tinha várias salas

tinha uma chaminé

Era pequena

tinha uma sala

não tinha chaminé

duas janelas

recreio a toda a volta

uma tília

três janelas

recreio à frente

uma tulipa

3. Quantas pancadinhas deu a avó na porta fechada?
______________________________________________________________________

4. O que havia no fundo do muro?

______________________________________________________________________
5. Por que razão chorava o menino?

______________________________________________________________________
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