
 

 
 

Hora da Leitura -1º ciclo - Bloco n.º 30                                                                                        Página 1 de 2  

 
 
#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 30  

DISCIPLINA Hora da Leitura  
ANO(S) 1º ciclo 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

 

consciência linguística (fonológica, morfológica, lexical, sintática, semântica, 

textual-discursiva); 

educação literária;  

competência da leitura; 

competência da oralidade (compreensão e expressão) … 

 

 

 

Título/Tema do Bloco 

 “MiSTÉRIOS”  
  - Matilde Rosa Araújo.            

 

 

“A serpente” – poesia  

 

Atividade (perguntas sobre a poesia) 

 

Tem quantos versos? Tem 17 versos 

 

Tem rimas?  Sim. 

 

“Pela terra se sumiu…”   Quer dizer… que desapareceu na terra. 

 

Quantas sílabas tem a palavra “ENCANTAVA”? EN_CAN_TA_VA  4 sílabas 

  

Qual o antónimo de “dia”?  NOITE  E de  “vestia”? DESPIA 

 

E uma palavra da família de “terra”.   TERRINHA – TERRENO – TÉRREO – TERRAMOTO. 

 

“Papagaio louro” - poema  

 

Atividade (perguntas sobre o poema) 

 

Como era o papagaio louro? O papagaio louro tinha penas de fogo, bico negro, peuguinha cinzenta, 

olhos da cor do fogo… 
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Onde é que ele vivia? Ele vivia numa gaiola. 

 

Quantas estrofes?  6 estrofes. 

 

“Papagaio Louro”…. Qual o nome e qual o adjetivo? Nome: PAPAGAIO adjetivo: LOURO. 

 

“Casaquinho velho” Nome: CASAQUINHO   adjetivo: VELHO.  

 

 

“Formiguinha descalça” – poema  

 

Curiosidades: 

 

Sabias que as formigas são insetos?  

E, tal como as abelhas, são dos animais mais organizados.  

Podem ser encontradas em todas as partes da Terra, exceto nas regiões polares.  

As formigas rainhas podem durar 18 anos.  

Num formigueiro há as formigas que são responsáveis pela segurança, as que fazem os túneis do 

formigueiro e procuram alimentos e as responsáveis pelos cuidados com as larvas.  

O formigueiro é uma estrutura bem complexa, cheia de galerias e túneis subterrâneos que se 

estendem por vários metros. 

 

“Boa noite, passarinho” (poema) 

 

Atividade: 

 

Onde dorme o passarinho? O passarinho dorme num ramo verde. 

 

Onde vai sonhar este passarinho? O passarinho vai sonhar no bosque verde.  

 

Como descansa o passarinho? O passarinho descansa escondendo a cabeça na asa.  

 

Quem é o candeeiro do passarinho? O candeeiro do passarinho é o mocho do castanheiro.  

 

Onde vai o passarinho depois de acordar?  Depois de acordar, o passarinho vai cantar ao teu telhado. 

 

Palavras do grupo vocabular de luar … LUA/ NOITE/ ESCURO/ ESTRELAS/ CÉU… 

 

Ponto de interrogação (?) é um sinal de pontuação utilizado no final de perguntas, ou seja, de frases 

interrogativas. 

Travessão ( - ) é um sinal de pontuação utilizado para indicar o início das frases maioritariamente no 

início das falas, no discurso direto.  

Ponto final (.) o ponto final é um sinal de pontuação que delimita as frases de um texto, apontando o 

fim do discurso. 

 

 

 

 

 

 
 

  


