#ESTUDOEMCASA
BLOCO N.º 30
ANO(S)

DISCIPLINA Português Língua Não Materna - Iniciação

1º ao 9º
•

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

OBJETIVO(S)
COMUNICATIVO(S)

Leitura

Compreender o sentido global, o conteúdo e a intencionalidade de textos
de linguagem corrente.

Falar sobre a Serra da Estrela e o vestuário

Título/Tema do Bloco
Serra da Estrela

https://www.pixabay.com

Tarefas/ Atividades/ Desafios

1. Lê o texto.
Estamos em janeiro e está muito frio. A Ana abre a janela e pergunta:
— Pai, vai nevar?
— Eu acho que não, filha. Na nossa cidade, nunca neva. – diz o pai.
— Oh! Tenho saudades de brincar na neve! – diz a Ana.
— Tenho uma ideia. Queres ir à Serra da Estrela? – propõe o pai.
— Quero! Podemos ir no fim de semana? – pergunta a Ana.
— Sim, no fim de semana, vamos à Serra da Estrela. – responde o pai.
— Vou já procurar o meu gorro e as minhas luvas. Pai, podemos andar de trenó?
– diz a Ana.
— Claro que sim. Andar de trenó vai ser a parte mais divertida, filha.
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2. Responde às perguntas de acordo com texto.
a. Em que mês se passou esta história?
_____________________________________________________________.
b. Quem são as personagens desta história?
______________________________________________________________.
c. Onde é que querem ir?
_______________________________________________________________.
d. Quando é que vão?
_______________________________________________________________.
e. Que peças de roupa a Ana vai levar?
_______________________________________________________________.
f.

Que atividade é que a Ana gostaria de fazer na Serra da Estrela?

_______________________________________________________________.
3. Dá um título ao texto.
_______________________________________________________________.
4. Imagina que vais à da Serra da Estrela. Faz a lista da roupa que vais levar na
tua mala.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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