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PORTUGUÊS

FICHA N.º 1
1. Lê o texto que se segue.

A Montanha de Livros Mais Alta do Mundo
Lucas sabia que tinha nascido para voar.
Tentou magicar um milhão de asas: grandes, pequenas, com penas,
de cartolina, qualquer engenhoca que realizasse o seu sonho… voar!
Quando fez anos, depois de soprar as velas do bolo e pedir o mesmo
desejo de todos os aniversários anteriores, a sua mãe disse-lhe:
— Há outras formas de voar, Lucas.
E pousou-lhe um livro nas mãos. A princípio Lucas não percebeu, mas
sentou-se no jardim e começou a ler sem demoras.
E aconteceu que, quase sem se aperceber, pegou noutro livro… e noutro ainda…
Sem se dar conta, tinha o jardim cheio de livros.
Fez uma pilha, sentou-se em cima dela e pediu mais. Assim, a sua montanha de livros crescia e crescia e, de repente, Lucas deixou-se ficar em cima dela, e não descia nem sequer para
comer ou dormir.
Quando as pessoas souberam dele, chegaram de toda a parte para conhecerem a montanha de livros mais alta do mundo.
E um dia, de repente… percebeu o que a mãe quisera dizer!
Que, embora não conseguisse voar, a sua imaginação fazia-o por ele.
Rocio Bonilla, A Montanha de Livros Mais Alta do Mundo, Jacarandá Editora, 1.a edição, 2018
(com supressões)

2. Assinala com X as aﬁrmações que estão de acordo com o texto.
a. O maior sonho do Lucas era construir uma engenhoca que voasse.
b. No seu aniversário, a mãe deu-lhe um livro.
c. O Lucas começou a ler sem parar.
d. Ele ﬁcou desiludido com tudo o que descobria nos livros.
e. A sua montanha de livros causou curiosidade às pessoas que a foram visitar.

3. «— Há outras formas de voar, Lucas.»
Explica, por palavras tuas, o que a mãe do Lucas lhe quis dizer com esta frase.

4. Liga corretamente de acordo com o signiﬁcado da palavra pilha em cada frase.
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a. O menino sentou-se na pilha de livros.

objeto que fornece
energia

b. Ele colocou uma pilha no comando do televisor.

monte

Texto narrativo. Paratexto. Ponto final e de interrogação

FICHA N.º 1

5. Escreve o sinal de pontuação correto (. ou ?) para cada frase.

LEMBRA-TE!
a. Quantos livros leu o Lucas

. O ponto final termina uma

b. A montanha de livros ﬁcou gigante

informação ou uma ordem.

? O ponto de interrogação
utiliza-se para fazer uma
pergunta.

6. Escreve no singular ou no plural de acordo com a situação.
jardim

bolo

aniversários

montanha

7. Pinta as palavras que estão no masculino.
cheio

alta

vizinhos

engenhoca

8. Observa a capa de um dos livros lidos pelo Lucas e completa a informação.
Título (nome do livro)

Autor (quem escreve o texto)

Ilustrador (quem faz as ilustrações/desenhos)

Editora (quem publica o livro)

DESCOBRE!
Quem será esta personagem dos contos infantis?
Quando digo mentiras
Logo me cresce o nariz.
Porém, se me arrependo,
Fico de imediato feliz.
Povo da Beira, edição 1025, 29.10.2013
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FICHA N.º 2
1. Lê o texto que se segue.

O Armário das Orelhas
Era um armário tão grande que quase não cabia numa história.
Dávamos-lhe o nome de armário das orelhas.
Era um armário muito esperto e vivo, pois escutava as conversas de toda a gente. Eu entrava lá para dentro. Tenho quase a
certeza de que mais ninguém fazia o que eu fazia: subir para dentro do armário. Sentava-me lá dentro, comodamente, em cima de
uns casacos fofos que lá estavam.
Nas tardes de chuva, escutava os ruídos da casa e do mundo.
As gotas de água caem como se estivessem a rir. Às vezes,
como se estivessem a chorar. Outras vezes gritam como gatos
a discutir. Parecia-me ouvir tambores na chuva. Nesses dias, eu
ficava ali tanto tempo que até parecia que tinha adormecido.
Nos dias de sol, o armário das orelhas espreguiçava-se e dava estalinhos. Eu ouvia o sol
a chegar. E nesses dias cheirava a maçãs e a sabonete, não sei porquê.
No armário das orelhas, eu ficava sempre à espera que a casa falasse.
No armário das orelhas, eu ficava horas a pensar e a brincar.
Não sei como é a tua casa, se calhar também tem um armário das orelhas. Se tiver, conta-lhe esta história. Vais ver como te ouve. E depois, aproveita-o, ao armário que tiveres.
Tu nem imaginas o que podes escutar quando estás dentro de um armário como este…
Alexandre Honrado, «O Armário das Orelhas» in Quem Conta Um Conto - Volume 2, Raiz Editora, 2011

2. Dentro do armário das orelhas, o menino sentia diferentes sensações.
Faz corresponder as frases do texto aos sentidos que lhe estão associados.
olfato
a. «Nas tardes de chuva, escutava os ruídos da casa e do mundo.»

tato

b. «Outras vezes gritam como gatos a discutir.»

paladar

c. «E nesses dias cheirava a maçãs e a sabonete, não sei porquê.»

visão
audição

3. Completa o esquema de acordo com o texto.

Nas tardes de chuva,
as gotas de água pareciam

4. Reescreve a frase que se segue, substituindo a palavra destacada por um sinónimo.
«Eu ouvia o sol a chegar.»
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Texto narrativo. Divisão silábica. Sílaba tónica. Classificação de palavras quanto ao número de sílabas

FICHA N.º 2

5. Observa as palavras que se seguem e copia-as para o quadro, de acordo com o número
de sílabas.

grande

orelhas
adormecido

1 sílaba
(monossílabo)

2 sílabas
(dissílabo)

sabonete
casacos

tão

casa

lá

3 sílabas
(trissílabo)

4 ou mais sílabas
(polissílabo)

6. Lê as palavras, separa-as em sílabas e rodeia as sílabas que pronuncias com mais força.
Segue o exemplo.
subir

su . bir

pensar

gatos

cheirava

história

maçãs

LEMBRA-TE!
À sílaba que se pronuncia com mais intensidade
chama-se sílaba tónica. Às outras sílabas, aquelas que se pronunciam com menor intensidade,
chama-se sílabas átonas.

sílaba tónica

AR · MÁ · RI · O

sílabas átonas

7.

Certamente, também tu, tens um sítio preferido na tua casa. Escreve um pequeno texto
onde descrevas esse local, referindo o que te faz sentir e o que gostas de lá fazer.
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