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• Lê o texto com atenção. Copia-o para o teu caderno.

Olá primavera
A minha prima Vera, que é vaidosa, gosta muito de enfeitar o cabelo
com malmequeres e papoilas. Colorida e bem cheirosa, florinha aqui,
florinha ali, toda ela me faz lembrar a primavera.
Quando a vejo, vem-me à cabeça aquela viagem que fiz ao Alentejo.
Direitinhos, os campos cheios de verde, amarelo, branco e lilás
pareciam a minha caixa de lápis de cor.
As cegonhas andavam numa roda viva, a escolher o sítio mais alto
para fazer os ninhos. O meu pai disse-me que as cegonhas procuram
torres, árvores e postes bem altos.
Com o sol tão quentinho, até os pomares se enfeitaram e se
perfumaram. Era tempo de voltarem a receber os passarinhos, as
borboletas e as abelhinhas.
Ih! Ih! Já me esquecia das joaninhas.
Carolina Lagarto
Maria Monteiro

Compreensão da leitura
1 – De que fala o texto?
dos campos

do sol

das cores

da chuva

dos grilos

das cegonhas

dos pomares

das borboletas

das joaninhas

2 – De que estação do ano fala o texto?
do verão

do outono

da primavera

Vocabulário
1 – O que querem dizer as frases? Assinala o que está certo.
«Os campos (…) pareciam a minha caixa de lápis de cor.»
tinham muitas cores

tinham duas cores
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«As cegonhas andavam numa roda viva...»
andavam atarefadas

estavam quietas

«… até os pomares se enfeitaram e se perfumaram.»
as árvores de fruto encheram-se de flores
havia frascos de perfume

2 – Procura no teu dicionário o significado da palavra:
vaidosa -

3 – Completa as ideias.
Eu ando numa roda viva quando…
Eu enfeito-me quando

Expressão Escrita
1 – Lê o poema e recita-o. Faz um desenho sobre ele.

Andorinha
Era uma andorinha branca
que me batia à janela
e contente anunciava
que chegou a primavera
ou era eu que sonhava?
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