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Lê o texto com atenção:

Uma vez fui passear a um pinhal que fica perto da minha casa.
De repente, senti que algo me batia na cabeça. Atordoada,
sentei-me no chão olhando em redor. Vi o que me batera: era uma
pinha que tinha somente um pinhão. Apanhei- o e levei- o comigo.
Já em casa fui guardá-lo num
vasinho que a minha mãe tinha na
varanda. Todos os dias lhe ia dar os
bons- dias antes de ir para a escola.
Uma manhã reparei que havia uma
hastezinha saída da terra. Comecei a
acariciala
ela
foi
crescendo,
crescendo, até ser um pinheiro tão
grande que tive de mudá-lo para um
vaso maior.
Cresceu mais do que eu, e o meu pai
plantou-o no quintal. Agora, para falar
com ele, tenho de gritar, pois está tão
alto, que receio que ele não me ouça.
Mas sei que ouve porque, sempre que
lhe falo, deixa cair uns pinhõezinhos.
Há dias, pus um pinhãozinho na terra
e, hoje de manhã verifiquei que o meu
pinheiro já tinha um filhote!
Amanhã vou a correr ao quintal para
lhe dar a novidade.
Francisca Metrogos

2- Depois de teres lido o texto, responde às questões que se
seguem, mas, não te esqueças de dar respostas completas:
a) Como se chama a autora do texto?___________________
________________________________________________
b) Quem são as personagens do texto? _________________
________________________________________________
c) Onde é que a menina foi passear? ___________________
________________________________________________
d) O que bateu na cabeça da menina? __________________
________________________________________________
e) O que fez a menina com o pinhão?____________________
________________________________________________
________________________________________________
f) Depois de a menina ter plantado o pinhão conta o que
aconteceu.________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
g) Como é que nasceu o filhote do pinheiro? ______________
________________________________________________
________________________________________________
h) Um pinheiro é ...
__ uma planta
__ um arbusto
__ uma árvore
3- Completa com o verbo plantar:
Hoje, a menina ________ o pinhão.
Ontem, a menina __________ o pinhão.
Amanhã, a menina _________ o pinhão.
4- Escreve palavras da família de:
pinheiro- ____________ ____________ ____________
casa- _____________ _____________ ____________

cabeça- _____________ ____________ ____________
5- Coloca os adjectivos nas frases:
A menina_________ colocou o pinhão__________ num vaso
muito__________ .
Passado algum tempo o pinheiro ficou muito___________ . A
menina ficou muito ___________ .
6- Lê a frase e completa:
“O pai plantou a árvore no quintal.”
Feminino- _______________________________________
Negativa -_______________________________________
Interrogativa- ___________________________________
Exclamativa- ____________________________________
Plural- _________________________________________
7- Copia as frases substituindo as palavras sublinhadas pelos
seus antónimos:
O pinheiro cresceu lentamente. ______________________
A menina ficou contente. ___________________________
O pinheiro era muito grande. ________________________
8- Completa com
Presente
Eu _________
Tu _________
Ele ________
Nós ________
Vós ________
Eles ________

o verbo comer:
Passado
Eu __________
Tu __________
Ele __________
Nós __________
Vós __________
Eles __________
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Futuro
Eu ___________
Tu ___________
Ele ___________
Nós ___________
Vós ___________
Eles ___________

