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2. A Leitura – compreendo e extraio significado do que leio. 

     2. 1. Lê a tira com atenção e preenche o mapa conceptual.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Quem é a personagem principal? 

__________________________________  

__________________________________  

3. Como estava o tempo? 

_______________________________  

___________________________________ 

Justifica com palavras do texto. 

_________________________________  

_________________________________ 

2. Localiza a acção no espaço. (Onde?) 

 

____________________________________  

 

____________________________________ 

4. O que aconteceu à raposa Salta-Pocinhas? 

 (O quê?) 
 

 ___________________________________  

 

____________________________________ 

 

 

5. Liga as expressões com o mesmo 

significado. 

esfalfada *                   *  indicara 

traçara *                       * parecendo     

dando ideia *                * cansada 

6. Uma tira é uma característica de um texto 

em prosa;  

em banda desenhada  

 

 

      

 

 

 

Organiza a informação que obtiveste e escreve um parágrafo. (Quem, onde, o quê, 

porquê?) _______________________________________________________________  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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         3. Observa a prancha (página da banda desenhada) e responde. 

3. 1.Quantas tiras vê? 

__________________________________  

3. 2. Esta prancha tem  

             vinhetas 

4. Onde estava a raposa Salta-Pocinhas?  

__________________________________  

__________________________________  

__________________________________  

5. Explica a expressão da raposa na 2ª 

vinheta.  

________________________________  

________________________________  

________________________________  

________________________________  

5. Preenche os balões de fala tendo em 

atenção a atitude da raposa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________

__________________

__________________ 
____________________

____________________

____________________

____________________

____________________ 

__________________

__________________

__________________

__________________ 
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Conhecimento Explícito da Língua 

1. Assinala com X a classe a que pertencem as palavras destacadas: 

 

                               verbos                                                      nomes 

                                 adjectivos                                                  pronomes pessoais 

  

. Lê a frase. 

 

2.1. Identifica o tipo e a forma da frase. 

   declarativa, negativa               Declarativa, afirmativa   

   exclamativa, afirmativa.   Imperativa, negativa 

 

2. 2. Com base na frase preenche a tabela gramatical. 

Nome Comum do género feminino, número 

singular: 

______________         _________________ 

_______________ 

Nome Próprio do género masculino: 

______________________ 

Nome Comum do género masculino, número 

singular: 

___________________ 

Adjectivo Qualificativo, do género masculino, 

número singular: 

__________________ 

 

2. 3. Escreve a frase no plural. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

leal – verdadeira -  narigudo – barrigudo - 

rico 

  

  

  

  

“Ó da casa! Sou eu, a comadrinha raposa, meu rico senhor Dom Salamurdo”! 
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Auto – Avaliação 

 

 

O que gostei mais de fazer? 

 

 

 

O que gostei menos de fazer? 

 

 

 

Tive dificuldades em… 

 

 

 

 


