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 Lê o texto com atenção.

As férias do Pai Natal
Ontem, no meu jardim, apareceu um passarito muito engraçado. Chamava-se
Takitalá. Regressava de uma longa viagem que fizera a uma ilha. Um lugar lindo,
onde havia muito sol, um mar transparente e um céu azul-bebé.
Só fiquei surpreendida quando Takitalá disse que o Pai Natal se encontrava nessa
ilha a passar férias.
 O Pai Natal... a sério?  perguntei-lhe, incrédula.
 Sim  respondeu, sem hesitação, o passarito.
 Mas... e os presentes? Como é que ele vai arranjar os
brinquedos, para pôr nos sapatinhos dos meninos, quando
chegar a noite de Natal?
Takitalá riu-se ao ver a minha cara de aflição. Explicou-me,
de seguida, que os ajudantes do Pai Natal tinham ficado
na sua oficina a fazerem os brinquedos. O Pai Natal dava-lhes, todos os dias,
instruções pelo telemóvel. Além disso, no seu computador portátil, escrevia o nome
dos meninos, os brinquedos que pediam e tudo o que era preciso registar na oficina
de Natal.
Suspirei de alívio! Afinal, o Pai Natal continuava certinho e organizado.
Lourdes Custódio

 Responde às questões.
I
1 – Quem era Takitalá?
2 – Quem viu ele na ilha, a passar férias?
3 – Assinala com um X a palavra ou palavras que, de acordo com o texto, completam
a frase :

contente

surpreendida

preocupada

irritada
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4 – Quem ficou na oficina a fazer os brinquedos para o Natal?

II
1 – Assinala com um X a frase que tem o mesmo significado de...

…ao ver a minha cara de satisfação.
…ao ver a minha cara de alegria.
…ao ver a minha cara de preocupação.

2 – Explica por palavras tuas o sentido da seguinte frase :

3 – Escreve o antónimo (contrário) de...
um lugar lindo Takitalá riu-se -

4 – Escreve duas palavras da família de...
jardim

mar

5 – Escreve uma pergunta para seguinte resposta :
P.:

R.: O Pai Natal falava com os seus ajudantes pelo telemóvel.

6 – Assinala com um X as frases que fazem sentido e risca as que não consideras
frases.
O meu cão.
Eu gosto muito do Natal.
O Joaquim é mau
O Daniel a casa foi.
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7 – Expande a frase, isto é, torna-a mais completa.

8 – Ordena alfabeticamente as palavras.

9 – Organiza uma frase com as palavras:

Texto Escrito
Imagina que o Pai Natal ficou doente e te pediu para resolveres o problema
das prendas. O que farias?
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