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1 – # LETRAS - # Palavras # Frases 
 

1.1 - VOGAIS: A, E, I , O, U.  
 
Completa os espaços e descobre palavras: 

 
Escreve 1 frase com cada  uma das 10 palavras: 
 
—————————————————————————————————————————————— 
 
—————————————————————————————————————————————— 
 
—————————————————————————————————————————————— 
 
—————————————————————————————————————————————— 
 
—————————————————————————————————————————————— 
 
—————————————————————————————————————————————— 
 
—————————————————————————————————————————————— 
 
—————————————————————————————————————————————— 
 
—————————————————————————————————————————————— 
 
—————————————————————————————————————————————— 
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1.2 - CONSOANTES: ABECEDÁRIO. 
 
- Crianças da 1ª Classe: 
 
1ª linha de cada letra -  repetir a letra com bonita caligrafia; 
2ª linha de cada letra - escrever palavras começadas pelas letras:  A, B, C, D, E.  
 
- Crianças da 2ª Classe: 
 
1ª e 2º linha escrever palavras começadas por, A, B, C, D, E. 
 
ATENÇÃO :-) Meninos e meninas, recordo-vos como sempre, para fazerem letra bonita :-) 
 



Educação	pela	Arte	para	Desenvolvimento	
	

https://missaodimix.org/actividades	
	

1.3 - CATIVAR À ESCRITA  - escrever 4 frases com cada palavra: 

Atenção, não há escola, nem actividades porque existe o virus Covid 19 no país. 
- BOLA -  jogar à bola, só no quintal com os teus irmãos, primos  ou com quem vive na 
mesma casa. 
- LIVRO - é um bom amigo, um bom companheiro para passar o tempo, podes praticar 
leitura todos os dias, no regresso às aulas serás melhor aluno. 
- COPO - não te esqueças que NÃO podemos partilhar copos, talheres ou pratos, muito 
importante para não haver contágio do virus entre as pessoas. 
- SAPATO - se precisares muito de sair do quintal no regresso a casa deixa os sapatos fora, 
a higiéne é MUITO IMPORTANTE. Ao chegares da rua LAVA as MÃOS MUITO BEM com 
ÁGUA e SABÃO, enquanto cantas a tua canção preferida.  
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2 – #COLORIR, #DESENHAR #ESCREVER  
 
2.1 - Copia e faz um desenho com a mensagem das frases . 
 
 
Lavar as mãos pode salvar vidas. 
 
——————————————————————————————————————————————— 
Lavar as mãos e cantar uma canção do príncipio ao fim. 
 
————————————————————————————————————— 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	

	

A T E N Ç Ã O   A  T O D O S,  PELA  S A Ú D E   DE  T O D O S: 
Cuidem-se bem, fiquem em casa e no quintal, lavem as mãos muitas 
vezes ao longo do dia com água e sabão, nada  de  beijinhos, abraços e 
apertos de mão.  
 
ATENÇÃO: se tocarem em dinheiro lavem as mãos de seguida.  
Todos juntos temos de prevenir contágio por COVID19.  
 
:-) Principezinhas e principezinhos de São Tomé e Príncipe,  na próxima 
semana há mais uma ficha de actividades. Beijinhos com saudades. 
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1 – # LER PARA CONHECER O MUNDO - # Plano de leitura 

 
 

AS CONSEQUÊNCIAS DO PLÁSTICO NOS OCEANOS 
 
“O encontro dos peixes, aves, tartarugas, baleias e demais espécies com o 
plástico dos oceanos é quase sempre um encontro infeliz. Existem três 
situações especialmente preocupantes: 
 
1. Quando os animais ingerem plásticos ou microplásticos que se acumulam nos órgãos e 
tecidos. 
2. Quando os animais ficam presos e/ou feridos em redes, argolas de plástico ou outros 
objectos. 
3. Quando os plásticos libertam os aditivos que fazem parte da sua composição e os 
próprios poluentes (...). 
 
Conclusão: muitos animais que ingerem plástico acabam por morrer de fome pois, uma vez 
que não conseguem digerir este plástico (porque não é digerível), sentem-se sempre 
saciados”, ou seja, sem fome. 
 
Excerto do livro “ Plasticus Maritimus” - Uma espécie invasora, de Ana Pego, bióloga marinha. 
 
:-( uma baleia deu à costa, acabou por morrer, tinha 30 sacos de plástico no seu estômago. 
 
:-( muitas vezes as tartarugas confundem sacos de plástico com alforrecas - mães de água, 
é o seu alimento preferido, comem os sacos e acabam por morrer. 
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A saber: 
 
- MICROPLÁSTICOS : 
 
O plástico que está nos oceanos vai sofrendo vários tipos de danos por acção do frio, do calor, do 
sol, do sal, das ondas e do vento ou o contacto com as areias e as rochas. Aos poucos fica frágil e 
vai se partindo, transformando-se em muitos, muitos pedacinhos, a estes pedacinhos chama-se 
“microplásticos”. São pedacinhos muito perigosos nos oceanos, pois os animais marinhos 
comem-nos e nós que comemos peixe, também os comemos. É um perigo para a saúde de todos. 
 
ATENÇÃO :-) Meninos e meninas, recordo-vos como sempre, para fazerem letra bonita :-) 
 
1.1 - O que acontece aos animais marinhos que ingerem plástico? Porquê? 
 
——————————————————————————————————————————————— 
 
——————————————————————————————————————————————— 
 
1.2 - Qual o alimento preferido das tartarugas? 
 
——————————————————————————————————————————————— 
 
1.3 - Porque comem as tartarugas sacos de plástico? 
 
——————————————————————————————————————————————— 
 
——————————————————————————————————————————————— 
 
1.4 - Como se transforma o plástico, uma caneca ou um bule por exemplo, em “microplástico”? 
 
——————————————————————————————————————————————— 
 
——————————————————————————————————————————————— 
 
2 – #DESENHAR E COLORIR # PROTEGER O PLANETA TERRA - # trabalhos 
manuais #educação ambiental 
 
2.1 - Tu és um super herói, amigo dos oceanos. Imagina que vamos colocar uma placa para 
chamar a atenção das pessoas da comunidade para os perigos do plástico, no rio ou na praia. 
 
Vamos fazer isso no regresso às actividades, agora é tempo de ficar no quintal em segurança e 
prevenção ao risco de contágio do virus. É muito importante não andar na rua! 
 
Pensa e escreve frases curtas, com o objectivo de informar e chamar à atenção das 
pessoas da comunidade para os problemas do plástico nos oceanos. 
 
———————————————————————————————————————————————- 
 
———————————————————————————————————————————————- 
 
———————————————————————————————————————————————- 
 
———————————————————————————————————————————————- 
 
——————————————————————————————————————————————— 
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Imagina que este rectângulo é o cartaz que vamos mais tarde colocar na comunidade. 
Escolhe uma das tuas frases e desenha o teu cartaz. 
 
Talvez seja boa ideia voltares a ler o texto para recordares os perigos do plástico no oceano e 
fazeres o teu desenho, que será a forma de comunicares o que aprendeste. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3 – #CRIAR E CUIDAR #HORTA #SEGURANÇA ALIMENTAR - #terra fértil 
#São Tomé e Príncipe #educação ambiental 
 
Em São Tomé e Príncipe a terra é fértil, temos muito sorte, chove muito. Já devem ter percebido 
que se colocarmos na terra sementes de alimentos que consumimos, em pouco tempo temos uma 
resposta mágica da natureza! Nasce uma planta!   

Desafio #1 
Que animal marinho conseguiste fazer na ficha anterior? _______________ 
 
Faz um diferente, e assim nasce uma coleção de animais marinhos, feitos por ti, 
reciclando materiais :-)  Como por exemplo cartão, latas, bules, roupa velha... e 
muitas outras coisas que estão a beira de ser lixo?  
 
No regresso às aulas podemos fazer uma exposição. Vocês  são pequenos 
grandes artistas, sejam criativos! 
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4 – #DESENVOLVIMENTO #PESSOAL #SOCIAL #EMOCIONAL #DAR VOZ ÀS 
CRIANÇAS e JOVENS #Educação para a cidadania  
*inspiração no livro Emocionar, da psicóloga Maria Palha. 
 
Eu - descobrir o que estou a sentir. 
4.1 - Completa a frase:  
- Esta semana aconteceu............................................................................................................ 
 
e por isso senti-me ..................................................................................................................... 
 
O outro. 
4.2 - Que conselho darias aos adultos para serem mais felizes? 
 
——————————————————————————————————————————————— 
 
———————————————————————————————————————————————- 
A comunidade, o planeta - o bem comum. 
4.3 - Esta semana pensa no que farias se fosses o Presidente do Mundo. Escreve nas linhas abaixo. 
 
———————————————————————————————————————————————- 
 
———————————————————————————————————————————————- 
 
——————————————————————————————————————————————— 

A T E N Ç Ã O   A  T O D O S,  PELA  S A Ú D E   DE  T O D O S: 
Cuidem-se bem, fiquem em casa e no quintal, lavem as mãos muitas 
vezes ao longo do dia com água e sabão, nada de beijinhos, abraços e 
apertos de mão.  
 
ATENÇÃO: se tocarem em dinheiro lavem  as mãos de seguida.  
Todos juntos temos de prevenir o contágio por COVID19.  
 
:-) Principezinhas e principezinhos de São Tomé e Príncipe,  na próxima 
semana há mais uma ficha de actividades. Beijinhos com saudades 
 
 

Desafio #2 observar e semear, cuidar e alimentar. 
 
Esta semana vou partilhar uma experiência que fiz na minha pequena horta com 
bules reciclados, foi muito fácil!  
1º Tiras a casca a dois dentes de alho, CUIDADO tira com os dedos, não uses faca, 
na parte de baixo do alho, vão sair raizes, se cortares com faca já não dá!! 
2º Colocas num bule pequeno, com pouca água, tão pouca que o alho só fica com 
água na parte de baixo, onde vão sair raizes! 
3º Dia sim, dia não, mudas a água, não te esqueças que tem de ser  pouca, ou o alho 
fica mole e podre. 
4º Se correr tudo bem, vão sair raizes da base do alho e no cimo nasce uma folhinha. 
Quando a folhinha tiver uns três cm podes colocar terra  num bule um pouco maior 
e plantar o alho. 
ATENÇÃO: Quando a tua família tem bules que já não vai usar guarda-os para ti, 
haverá mais desafios :-) 
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1 – # LER PARA CONHECER O MUNDO - # Plano de leitura 
 
O Principezinho, de Antoine de Saint-Exupéry, autor francês, nascido em França a 29 de 
Junho de 1900 
 
CAPITULO 3 
 
 Foi preciso muito tempo para que eu percebesse de onde é que ele vinha. O principezinho, 
que me fazia muitas perguntas, parecia nunca ouvir as minhas. Foram algumas palavras ditas 
casualmente que, a pouco e pouco, me revelaram tudo. Assim, quando viu pela primeira vez o meu 
avião (não vou desenhá-lo porque é um desenho demasiado complicado para mim), perguntou-me: 
 - Que coisa é aquela? 
 - Aquilo não é uma coisa. Aquilo voa. É um avião. É o meu avião. 
 E fiquei vaidoso por lhe dizer que sabia voar. Então ele exclamou: 
 - O quê?! Tu caíste do céu? 
 - Sim - respondi modestamente. 
 - Ah! Que engraçado!... 
 E o principezinho soltou uma magnífica gargalhada que me irritou bastante. Gosto que levem 
a sério as minhas desgraças. E, depois, acrescentou: 
 - Então, tu também vens do céu! De que planeta és? 
 Mal pressenti uma possibilidade de esclarecer o mistério da sua presença, perguntei-lhe 
imediatamente: 
 - Vens, portanto de outro planeta?  

   
 Mas não me respondeu. Abanava a cabeça devagar enquanto observava o meu avião: 
 - Realmente, em cima disso, não podes ter vindo de muito longe... 
 E, durante muito tempo, ficou perdido nos seus pensamentos. Depois tirou a minha ovelha 
do bolso e contemplou o seu tesouro. 
 Podem imaginar como esta meia confidência sobre “os outros planetas” me intrigara. Tentei, 
por isso, descobrir mais coisas: 
 - Donde vens, meu rapazinho? Onde é “a tua casa”? Para onde queres levar a minha ovelha? 
 Após um silêncio pensativo, respondeu-me: 
 - Felizmente, a caixa que me deste poderá servir-lhe de casa durante a noite. 
 - Claro que sim. E, se te portares bem, também te dou uma corda para a prenderes durante 
o dia. E uma estaca. 
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 A proposta pareceu indignar o principezinho: 
 - Prendê-la? Mas que ideia tão absurda! 
 - Se não a prenderes, pode fugir e perder-se. 
 E o meu amigo desatou a rir novamente: 
 - Mas para onde queres que ela vá? 
 - Para qualquer lugar, sempre em frente... 
 Então, o principezinho disse, com um ar muito sério: 
 - Não faz mal, o sítio onde moro é tão pequeno! 
 E, um pouco melancólico, acrescentou: 
 - Sempre em frente não se pode ir muito longe...  
 
FIM do CAPITULO 3 
 
ATENÇÃO: Meninos e meninas, recordo-vos como sempre, para  responderem com letra bonita :-) 
 
1.1 Que oferta faz o narrador ao principezinho?  
 
———————————————————————————————————————————————- 
 
———————————————————————————————————————————————- 
 
1.2 Porque motivo o principezinho rejeita a oferta do narrador? 
 
———————————————————————————————————————————————- 
 
——————————————————————————————————————————————— 
 
2 – #DESENHAR E COLORIR # PROTEGER O PLANETA TERRA - # trabalhos 
manuais #educação ambiental 
 
2.1 - DESENHAR E COLORIR: volta a ler o texto para recordares este excerto “(não vou desenhá-
lo porque é um desenho demasiado complicado para mim)”. Desenha tu! Vais conseguir! 
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2.2 - PROTEGER O PLANETA TERRA - Os Oceanos: Lê o texto abaixo e faz um desenho que ilustre 
o que está escrito.Imagina que estás a fazer um cartaz para colocar na escola, e além da frase 
queres fazer um desenho com a mensagem. 
 
“A importância dos oceanos é tão grande como o seu tamanho. 
Nem sempre nos lembramos, mas os oceanos têm três funções muito importantes na vida do 
planeta: são o principal regulador do clima, produzem mais de 50% do oxigénio que respiramos e 
são o habitat e a fonte de alimento de uma grande quantidade de seres vivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excerto do livro “ Plasticus Maritimus” - Uma espécie invasora, de Ana Pego, bióloga marinha. 
 
3 – #CRIAR E CUIDAR #HORTA #SEGURANÇA ALIMENTAR - #terra fértil 
#São Tomé e Príncipe #educação ambiental 
 
Em São Tomé e Príncipe a terra é fértil, temos muito sorte, chove muito. Já devem ter percebido 
que se colocarmos na terra sementes de alimentos que consumimos em pouco tempo temos uma 
resposta mágica da natureza! Nasce uma planta!   

Desafio #1 
 
Consegues  fazer uma ovelha, reciclando materiais?  Como por exemplo cartão, 
latas, bules... e muitas outras coisas que estão a beira de ser lixo? No regresso às 
aulas podemos fazer uma exposição e um teatro com esta história do 
principecinho. Vocês  são pequenos grandes artistas, sejam criativos! 
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4 – #DESENVOLVIMENTO #PESSOAL #SOCIAL #EMOCIONAL #DAR VOZ ÀS 
CRIANÇAS e JOVENS #Educação para a cidadania  
*inspiração no livro Emocionar, da psicóloga Maria Palha. 
 
Eu - descobrir o que estou a sentir. 
4.1 - Completa a frase:  
- Esta semana aconteceu................................................................................................................. 
 
e por isso senti-me ......................................................................................................................... 
 
O outro. 
4.2 - Que conselho darias aos adultos para serem mais felizes? 
 
———————————————————————————————————————————————- 
 
———————————————————————————————————————————————- 
A comunidade, o planeta - o bem comum. 
4.3 - Esta semana pensa no que farias se fosses o Presidente do Mundo. Escreve nas linhas abaixo. 
 
———————————————————————————————————————————————- 
 
———————————————————————————————————————————————- 
 
———————————————————————————————————————————————- 

A T E N Ç Ã O   A  T O D O S,  PELA  S A Ú D E   DE  T O D O S: 
Cuidem-se bem, fiquem em casa e no quintal, lavem as mãos muitas vezes 
ao longo do dia com água e sabão, nada de beijinhos, abraços e apertos 
de mão.  
 
ATENÇÃO: se tocarem em dinheiro lavem as mãos de seguida.  
Todos juntos temos de prevenir contágio por COVID19.  
 
:-) Principezinhas e principezinhos de São Tomé e Príncipe,  na próxima 
semana há mais uma ficha de actividades. Beijinhos com saudades 

Desafio #2 observar e semear, cuidar e alimentar. 
 
Esta semana vou partilhar uma experiência que fiz na minha pequena horta com 
bules reciclados, foi muito fácil!  
1º Tiras a casca a dois dentes de alho, CUIDADO tira com os dedos, não uses faca, 
na parte de baixo do alho, vão sair raizes, se cortares com faca já não dá!! 
2º Colocas num bule pequeno, com pouca água, tão pouca que o alho só fica com 
água na parte de baixo, onde vão sair raizes! 
3º Dia sim, dia não, mudas a água, não te esqueças que tem de ser pouca, ou o alho 
fica mole e podre. 
4º Se correr tudo bem, vão sair raizes da base do alho e no cimo nasce uma folhinha. 
Quando a folhinha tiver uns três cm podes colocar terra  num bule um pouco maior 
e plantar o alho. 
ATENÇÃO: Quando a tua família tem bules que já não vai usar guarda-os para ti, 
haverá mais desafios :-) 
 


