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RUBRICA :

INFORMAÇÃO :

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

A Bandeira Nacional
Que linda é a nossa Bandeira Nacional!
Verde e vermelha, tem ao centro o escudo de Portugal colocado
sobre uma esfera armilar, recordando, a quem olha, as viagens
feitas pelos Portugueses pelo mundo fora.
O escudo tem cinco quinas e cada uma delas representa um dos
cinco reis mouros derrotados em Ourique por D. Afonso
Henriques.
Os cinco pontinhos brancos que aparecem em cada quina
lembram as cinco chagas de Cristo.
Sete castelos rodeiam o escudo: eles simbolizam os castelos que
os portugueses tomaram aos mouros quando conquistaram
definitivamente o Algarve.
Não é mesmo linda a Bandeira Nacional?
Maria Alberta Menéres

1 – Diz quais são as cores da nossa Bandeira Nacional.

2 – Que representa a esfera armilar?
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3 – D. Afonso Henriques foi o primeiro rei português.
3.1. Diz quais os elementos da Bandeira Nacional que recordam esse rei.

3.2. Refere a localidade onde D. Afonso Henriques derrotou os cinco reis
mouros.

4 – Em tempos passados, os portugueses conquistaram o Algarve.
4.1. Diz qual era o povo que vivia no Algarve, antes de ser conquistado
pelos portugueses.

4.2. De acordo com o texto, quantos castelos conquistaram os portugueses
no Algarve?

5 – Completa as seguintes frases, de acordo com o exemplo:
⚫ O Pierre nasceu em França. Tem nacionalidade francesa.
⚫ O Johnny nasceu em Inglaterra. Tem nacionalidade
⚫ O Rui nasceu em Portugal. Tem nacionalidade
⚫ A Sofia nasceu em Espanha. Tem nacionalidade

6 – Como é bela a Bandeira Nacional!
6.1. Reescreve a frase, substituindo a palavra sublinhada por um sinónimo.

7 – Indica o sujeito e predicado da seguinte frase…
A Bandeira Nacional é muito linda.
sujeito:

predicado:
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