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GRUPO I

1. 

�� SEQUÊNCIA A

               

�� SEQUÊNCIA B

               

�� SEQUÊNCIA C
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2. 

2.1. 

�� A expressão é uma ordem.

�� A expressão é uma opinião.

�� A expressão é uma pergunta.

2.2. 

�� O elefante está contente.

�� O elefante está preocupado. 

�� O elefante está triste.

3. 
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GRUPO II

Imagina que fazes uma visita ao jardim zoológico e que assistes a uma situação divertida.

Escreve uma história a contar o que aconteceu, com o título «Uma Ida ao Jardim 

Zoológico».

1. Antes de começares a escrever, preenche os espaços do plano que se segue com os 

elementos principais da história que vais inventar.

PLANO DA HISTÓRIA

Personagens Onde Quando

Início da história

O que aconteceu

Fim da história
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2. Escreve, agora, a tua história no espaço que se segue. Utiliza, no máximo, dez linhas.

RASCUNHO – Uma Ida ao Jardim Zoológico

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Lê com atenção o texto que acabaste de escrever. 

Agora, vais dar a tua opinião sobre esse texto.

Assinala com × ou SIM ou NÃO. 
SIM NÃO

O plano ajudou-te a escrever a história? � �

3. Verifica se cumpriste cada um dos aspectos abaixo indicados.

Assinala com × ou SIM ou NÃO. 
SIM NÃO

•   Escreveste um texto de acordo com o título dado? � �
•   Escolheste pelo menos uma personagem? � �
•   Contaste o que aconteceu na história? � ��
•   Deste um final à tua história? � ��
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SIM NÃO
•   Evitaste repetições de palavras? � �
•   Começaste as frases com letra maiúscula? � �
•   Utilizaste correctamente os sinais de pontuação? � �
•   Fizeste os parágrafos necessários? � �
•   Escreveste correctamente as palavras? � �

Corrige no rascunho o que achares que pode melhorar o teu texto.

Passa o texto a limpo no espaço que se segue.

Uma Ida ao Jardim Zoológico

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

4. Agora que acabaste de passar o teu texto a limpo, sublinha oito palavras diferentes 

que estejam correctamente escritas. Sublinha apenas palavras com mais de uma sílaba. 

Se acabares antes do tempo, relê as tuas respostas.

Fim do Caderno 1


