2º
ANO

RUBRICA :

PORTUGUÊS
Nome :

INFORMAÇÃO :

Data : ___/___/____
 Lê o texto com atenção.

Luz de outono
As aulas tinham começado uns dias atrás. Pelas
janelas da escola entrava uma luz de Outono que
pintava tudo como se fosse um pincel de ouro.
Os alunos eram atentos e cuidadosos. Vinte e cinco
meninos e meninas; uns mais escuros, outros mais
claros, mas todos cheios dessa luz clara que se chama
infância.
Matilde Rosa Araújo

Compreender o texto
1 – A que estação do ano se refere o texto?
O texto refere-se

2 – Como eram os alunos?
Os alunos

3 – Quantas crianças havia na sala?
Na sala, havia

4 – Escreve V (Verdadeira) ou F (Falsa).
 Os alunos eram preguiçosos.
 As aulas tinham começado há pouco tempo.
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Conhecer as palavras
1 – Escreve uma expressão com sentido contrário.
As aulas tinham começado.

2 – Copia do texto palavras com:

3 – Completa as frases:

O Celso foi ao
Ele gostou de ver os

.
.

4 – Quem vai comer o quê? Descobre e completa.
Cíntia
Celeste

Célia
Celso

A Cintia, vai comer

, o Celso come

, a Célia

e a Celeste

.
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2º
ANO

RUBRICA :

PORTUGUÊS
Nome :

INFORMAÇÃO :

Data : ___/___/____
 Lê o texto com atenção. Copia-o para o teu caderno.

Partida
Chega o outono.
As andorinhas
despedem-se das outras avezinhas
e vão pelos ares fora.
Vão embora.
Embora?
Não.
Que voltam, voltarão
quando a bela estação
da primavera
a que antecede o verão
oferecer melhor vida.

Não têm agasalhos nem comida.
Vão para terras quentes
à procura de sol que as consola.
Mas, nós crianças,
nós,
todas contentes,
partimos para a escola.

Alice Gomes, Bichinho Poeta, 3.ª Edição, Figueirinhas, 1976 (excerto adaptado)

Compreensão da leitura
1 – Qual é o nome da autora do texto?

2 – Assinala com X as afirmações verdadeiras, de acordo com o poema.
 Tinha acabado o verão.
 As andorinhas não se foram embora.
 As andorinhas voltarão na primavera.
 O verão vem antes da primavera.
 Nós, as crianças, vamos para férias.
 As andorinhas vão à procura do frio.
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3 – Completa, de acordo com o poema:
As

, antes de irem pelos ares fora,
das outras

.

4 – Contorna as vogais nas palavras que se seguem.

4.1 – Ordena, alfabeticamente, as palavras.

5 – Descobre palavras escondidas nas seguintes palavras e escreve-as. Observa
o exemplo.

cura
6 – Escreve um pequeno texto sobre a estação do ano de que gostas mais. Ilustra-a.
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