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Dia da mãe na Floresta Verde
O dia da mãe era um dia muito especial na Floresta Verde!
Naquele ano, o esquilo ofereceu uma folha seca à mãe esquilo, que a
pendurou na sua toca; o porquinho tinha guardado duas gotas de
orvalho fresco para a mãe porquinha, que as saboreou deliciada; o
ursinho estivera, no dia anterior, a fazer exercício com os braços, de
modo a poder dar à mãe ursa o maior abraço do mundo e a barata
pequenina acordara mais cedo para limpar o pó e varrer a casa. A mãe
barata não queria acreditar quando acordou e viu tudo a brilhar!
Contudo, naquele ano, ninguém sonhava que a maior festa ainda
estava para acontecer. É que o mocho, sempre atento e muito sabichão,
resolveu escrever uma carta a todos os animais da Floresta Verde, que
dizia: «Hoje, às três horas da tarde, na clareira da floresta, haverá uma
reunião sobre a festa da Mãe Natureza.» Os animais ficaram intrigados.
– Quem será a Mãe Natureza? – perguntava o papagaio a todos os
que encontrava.
Uns respondiam que não sabiam, outros achavam que se tratava de
uma partida do mocho e outros ainda perguntavam se seria um
fantasma, já que ninguém alguma vez a vira.
Rosário Alçada Araújo,
Brincar às escondidas e outras histórias da Mãe Natureza,
1.ª edição, Edições Gailivro, 2010 (excerto)

Compreensão da leitura
1 – O que se comemora na Floresta Verde?

2 – Assinala com X a afirmação verdadeira, de acordo com o sentido do texto.
O dia da mãe era muito especial na Floresta…
Azul.

Amarela.

Verde.

Deserta.
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3 – Todos os animais prepararam surpresas para as suas mães. Completa com o que
cada um ofereceu à sua mãe.

esquilo

porco

urso

barata

4 – O que fez a mãe esquilo à prenda que recebeu do filho?

5 – De que forma convocou o mocho todos os animais da Floresta Verde a estarem
presentes na reunião?

6 – Copia a terceira frase do terceiro parágrafo.

7 – Os animais sabiam quem era a Mãe Natureza? Justifica.

8 – «– Quem será a Mãe Natureza?». Que animal fez esta pergunta?
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Conhecimento explícito da língua
1 – Copia do texto uma frase do tipo:
exclamativa interrogativa -

2 – Copia do texto nomes do seguinte género:
masculino

feminino

3 – Retira do texto sinais de pontuação, de forma a pontuares corretamente as
frases.
O dia da mãe era um dia muito especial na Floresta Verde
Contudo

naquele ano

ninguém sonhava que a maior festa ainda

estava para acontecer
Quem será a Mãe Natureza

– perguntava o papagaio a todos os que

encontrava

4 – Identifica os nomes dos sinais de pontuação que usaste, ligando corretamente.
vírgula

.

ponto

!

ponto de exclamação

?

ponto de interrogação

,

Vocabulário
● Procura no teu dicionário o significado das palavras:
orvalho intrigado deliciada -
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