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1 – # LETRAS - # Palavras # Frases 
1.1 - VOGAIS: A, E, I , O, U.  
1.1.1 - Repete na 1ª linha e escreve uma frase na 2ª linha ai, au, oi, eu: 
 

 
1.1.2 - Liga e escreve  frases com oi, ai, ioiô, ui, au. E também podes pintar os desenhos :-) 

	
Nome:_____________________________________________.	Classe:	________________	
	
Data:_____________________________________________		,			_____			,	de	JUNHO	de	2020	
	
     nº4  ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES DE RESPOSTA À CRISE PANDÉMICA 
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Oi____________________________________________________ 
 
 
Ai____________________________________________________ 
 
 
Ioiô__________________________________________________ 
 
 
Ui____________________________________________________ 
 
 
Au___________________________________________________ 
 
 

	
Ai____________________________________________________ 
 
——————————————————————————— 
 
 
Au___________________________________________________ 
 
——————————————————————————— 
 
 
Oi____________________________________________________ 
 
——————————————————————————— 
 
 
Eu___________________________________________________ 
 
——————————————————————————— 
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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:  F, G, H, I, J.  
 
- Crianças da 2ª Classe: 
1ª e 2º linha escrever frases com as palavras começadas por: F, G, H, I, J. 
 
ATENÇÃO :-) Meninos e meninas, recordo-vos como sempre, para fazerem letra bonita :-) 
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1.3 - CATIVAR À ESCRITA 
 
- Crianças da 1ª Classe: escrever 7 frases com as palavras ilustradas.  
 
- Crianças da 2ª Classe: escrever uma história com as palavras ilustradas. 
 
E também podes pintar os desenhos, elementos da natureza :-) 

 
 
- Qual a primeira letra de cada palavra? escreve no             de cada desenho. 
 
 
- Dia 1 de Junho é dia da criança. Este ano vai ser diferente, mas o mais importante é a 
saúde de todos vocês e família. 
Escreve curtas frases sobre o que é o dia da criança para ti. E o que gostarias de fazer, no 
próximo ano fazemos :-) 
 
——————————————————————————————————————————— 
 
——————————————————————————————————————————— 
 
——————————————————————————————————————————— 
 
——————————————————————————————————————————— 
 
——————————————————————————————————————————— 
 
——————————————————————————————————————————— 
 
——————————————————————————————————————————— 

	
_______________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________ 
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2 – #DESENHAR  
 
“Era uma vez uma menina chamada Tita, muito linda e alegre. Vivia na vila de Bombom (...)” 
 
Lembram-se da história da Tita Catita? Fizemos a leitura todos juntos. Se não lembrarem não há 
problema, mais tarde voltamos a ler. 
Imaginem que é a vossa melhor amiga e desenhem como seria o vosso dia da criança. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

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 
 
“O MUNDO DA CRIANÇA”  
 
Criança do meu país 
sem fronteiras 
Dentro de mim 
Na minha mente 
Eu alimento um sonho 
Um sonho cheio de luz 
de flores e de alegria. 
 
Eu queria poder 
lançar o meu sonho inteirinho 
no papel. 
Eu quisera saber  
escrever para ti 
Numa linguagem  
que batesse directamente 
De encontro ao teu entender. (...)” 
 
De Alda Espírito Santo, poetisa Santomense. 
Excerto do Poema “Mundo da Criança”, retirado do livro É Nosso o Solo Sagrado da Terra 
 
 
ATENÇÃO :-) Meninos e meninas, recordo-vos como sempre, para fazerem letra bonita :-) 
1.1 - Lê o poema com atenção e escreve por palavras tuas a mensagem que entendeste 
da autora, a senhora Alda Espírito Santo. 
 
——————————————————————————————————————————— 
 
——————————————————————————————————————————— 
 
——————————————————————————————————————————— 
 
1.2 - Já tinham ouvido falar desta senhora, Alda do Espírito Santo? O que escreveu ela 
que todos vocês devem saber? 
 
——————————————————————————————————————————— 
 
——————————————————————————————————————————— 

	
Nome:_____________________________________________.	Classe:	________________	
	
Data:_____________________________________________		,			_____			,	de	JUNHO	de	2020	
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Escolhi este poema porque dia 1 de Junho é o dia Mundial da Criança! 
  
Este ano vai ser diferente, mas o mais importante é a saúde de todos vocês e família. 
Lembrem-se sempre que a saúde é o mais importante da vida, nada de ficarem tristes. 
Podem-se divertir no vosso quintal, fazer desenhos, saltar à corda com os vossos irmãos, 
atenção tudo sem sair, como se fosse um jogo em que quem sai para a rua perde 
pontuação! 
 
1.3 - Parem para pensar e escrevam a melhor composição que conseguirem :-) 
 
Escreve uma composição: 
- Primeiro o que é o dia da criança para ti.  
- Depois como gostarias de festejar no próximo ano :-) 
 
————————————————————————————————————— 
 
————————————————————————————————————— 
 
————————————————————————————————————— 
 
————————————————————————————————————— 
 
————————————————————————————————————— 
 
—————————————————————————————————————- 
 
————————————————————————————————————— 
 
————————————————————————————————————— 
 
————————————————————————————————————— 
 
————————————————————————————————————— 
 
————————————————————————————————————— 
 
—————————————————————————————————————- 
 
————————————————————————————————————— 
 
————————————————————————————————————— 
 
————————————————————————————————————— 
 
————————————————————————————————————— 
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2 – #DESENHAR E COLORIR # PROTEGER O PLANETA TERRA - # trabalhos 
manuais #educação ambiental 
 
2.1 - As crianças são as mulheres e os homens de amanhã. É muito importante cuidarem da natureza, dos 
animais e das plantas para o nosso planeta Terra ser saudável e vocês também. 
Desenha crianças a praticarem boas ações para com a natureza. Eu quero que vocês parem para pensar, 
vou deixar duas ideias, vocês terão muito mais para mostrar através dos vossos desenhos e escrita.  
1 - Plantar uma árvore, as árvores são fonte de oxigénio para todos; 
2 - Reutilizar embalagens e assim não fazer lixo que polui e mata animais; 
3 - ____________________________________________________________________________________________ 
4 - ____________________________________________________________________________________________ 
5 - ____________________________________________________________________________________________ 
6 - ____________________________________________________________________________________________ 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
Esta semana o desafio é escolheres um dos desenhos que acabaste de fazer e construíres 
com cartão, latas, bules, roupa velha... e muitas outras coisas que estão a beira de ser lixo o 
que desenhaste. Escolhes um dos teus desenhos para realizar este desafio, uma construção! 
No regresso às aulas vamos 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 - conhecer-me. 
4.1 - O que sei fazer bem? Diz uma coisa ou mais que fazes muito bem. 
 
——————————————————————————————————————————————— 
 
——————————————————————————————————————————————— 
 
O outro e eu. 
4.2 - Quem são as pessoas mais importantes da tua vida? 
 
——————————————————————————————————————————————— 
 
———————————————————————————————————————————————- 
A família - o bem comum. 
4.3 - Se tivesses de escolher um “superpoder” para apoiar a tua família na semana que passou qual 
seria e porquê? 
 
———————————————————————————————————————————————- 
 
———————————————————————————————————————————————- 
 

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. 
Gostam de batata doce, é um ótimo alimento para a nossa saúde, 
alimento rico em vitaminas A, C, E, B. Façam esta experiência, 
também é muito facil e ficam a conhecer melhor como se 
desenvolve. 
 
1º Coloca uma batada num frasco de vidro transparente, cheio de água, a 
batata fica como na imagem, apenas com uma parte dentro de água. O 
desafio é escolheres a medida do frasco certo para a batata não cair  
dentro do frasco. 
2º De quatro em quatro dias mudas a água, deve estar sempre limpa, na 
parte de baixo, vão nascer as raizes! 
3º Mais tarde a surpresa bonita, na parte da batata que está fora de água 
nascem folhas. Quando crescidas podes comer estas folhas em sopas ou 
saladas, são uma delícia ;-)  
4º Coloca na terra para continuar a desenvolver-se: cortas a bata ao meio,  
a parte das raizes enterras e a parte com folhas deixas de fora clocand o 
apenas na terra a basede batata . 
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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 4 
 Assim, aprendi uma segunda coisa importante: o seu planeta de origem não poderia ser 
muito maior do que uma casa! 
 E isso não podia surpreender-me muito. Já sabia que, para além dos grandes planetas como 
a Terra, Júpiter, Marte, Vénus, a que foram dados nomes, há centenas de outros, por vezes tão 
pequenos que é muito difícil vê-los com o telescópio. Quando um astrónomo descobre algum, 
batiza-o com um número. Chama-lhe, por exemplo: “asteroide 325”. 

 Tenho boas razões para acreditar que o planeta de onde vinha o principezinho era o 
asteroide B 612. Este asteroide foi visto ao telescópio uma única vez, em 1909, por um astrónomo 
turco. Nessa altura, o astrónomo apresentara a sua grande descoberta num Congresso 
Internacional de Astronomia. Mas ninguém acreditara nele por causa da maneira como estava 
vestido. As pessoas crescidas são assim. 
 Felizmente para a reputação do asteroide B 612, um ditador turco obrigou o seu povo, sob 
ameaça de morte, a vestir-se como os europeus. E, quando o astrónomo repetiu a sua 
demonstração em 1920, vestido de forma muito elegante, toda a gente concordou com ele. 
 Se vos contei estes pormenores acerca do asteróide B 612 e vos revelei o seu número, foi 
por causa das pessoas crescidas. As pessoas crescidas gostam de números. Quando se lhes fala 
de um novo amigo, nunca perguntam o essencial. Nunca dizem: ”Como é a voz dele? Quais são os 
seus jogos preferidos? Será que coleciona borboletas?” Em vez disso, perguntam: “Quantos anos 
tem? Quantos irmãos tem? Quanto pesa? Quanto ganha o pai dele?” Só assim julgam conhecê-lo. 
Se disserem às pessoas crescidas: “Vi uma casa muito bonita de tijolos cor-de-rosa, com gerânios 
nas janelas e pombas no telhado...”, elas não conseguem imaginar a casa. É preciso dizer-lhes: “Vi 
uma casa de quinhentos mil euros”. E, então, exclamam: “Mas que linda casa!” 
 Por isso, se lhes disserem: “A prova de que o principezinho existiu é que era encantador, é 
que se ria muito e queria uma ovelha. E querer uma ovelha é a prova de que existe”, vão encolher 
os ombros e dizer que são criancices! Mas se lhes disserem: ”O planeta de onde ele vinha é o 
asteróide B 612”, elas ficam logo convencidas e deixam de aborrecer-vos com mais perguntas. Elas 
são assim. Não se lhes deve levar a mal. As crianças devem ser muito benevolentes com as pessoas 
crescidas. 
 Mas, claro, nós que entendemos a vida, não ligamos nada a números! Gostaria de ter 
começado esta história como se fosse um conto de fadas. Gostaria de ter dito:  
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 “Era uma vez um principezinho que morava num planeta pouco maior do que ele e que 
precisava de um amigo...” Para aqueles que entendem a vida, isto teria parecido muito mais 
autêntico. 
 Não queria nada que o meu livro fosse lido de ânimo leve. Sinto tanta tristeza ao contar estas 
recordações. Há já seis anos que o meu amigo se foi embora com a sua ovelha. Se tento aqui 
descrevê-lo é para não me esquecer dele. É triste esquecer um amigo. Nem toda a gente tem a 
sorte de ter tido um amigo. E ainda posso ficar com as pessoas crescidas que só se interessam por 
números. Foi também por isso que comprei uma caixa de tintas e alguns lápis. É difícil voltar a 
desenhar com a minha idade quando não se fizeram outras tentativas para além de uma jibóia 
fechada e de uma jibóia aberta aos seis anos! Tentarei, claro, fazer retratos o mais parecidos 
possível. Mas não tenho a certeza de o conseguir. Um desenho sai bem, o outro já não se 
assemelha. Também me engano um pouco no tamanho. Num, o principezinho é grande demais. 
Noutro, sai demasiado pequeno. Também tenho dúvidas em relação às cores da roupa dele. Então, 
vou tentando fazer o melhor de que sou capaz. E também vou enganar-me em alguns pormenores 
mais importantes. Mas pos isso espero que me perdoem. O meu amigo nunca dava explicações. 
Talvez julgasse que eu era igual a ele. Mas eu, infelizmente, não sou capaz de ver ovelhas através 
de caixas. Talvez seja um pouco como as pessoas crescidas. Devo ter envelhecido.  
 
FIM do CAPITULO 4 (na próxima semana continuamos com o capítulo 5 :-) 
 
Para melhor compreenderem o texto consultei o dicionário para perceberem melhor os significados :-) 
telescópio - instrumento óptico que permite aumentar a imagem de objectos distantes;    
astrónomo - estudioso da ciência astronomia que estuda a constituição e o movimento dos astros;  
asteroide - pequeno planeta;  
benevolentes - que mostra boa vontade, que tem paciência.  
 
ATENÇÃO: Meninos e meninas, recordo-vos como sempre, para  responderem com letra bonita :-) 
1.1 Qual o nome do planeta que o narrador acredita vir o principezinho?  
Era pequeno ou grande? Copia a frase do texto onde encontras a resposta. 
 
———————————————————————————————————————————————- 
 
———————————————————————————————————————————————- 
1.2 Porque motivo quando o astrónomo apresentou a sua descoberta ninguém acreditou? 
 
———————————————————————————————————————————————- 
 
———————————————————————————————————————————————- 
1.3 Segundo o narrador os adultos, pessoas crescidas tiram conclusões precipitadas e superficiais 
que, muitas vezes, os impedem de ver o que é verdadeiramente essencial, como por exemplo a 
descoberta de um novo asteróide. Mas reparaste no conselho do narrador para as crianças? Ele 
aconselha as crianças a terem paciência com as pessoas crescidas, pois estas são incapazes de 
procurar a verdade escondida das coisas. Copia do texto a frase onde encontras este conselho. 
 
———————————————————————————————————————————————- 
 
———————————————————————————————————————————————- 
1.4 No final do texto o narrador fala da importância da amizade. Ele explica que ilustrou, ou seja 
desenhou as personagens do livro, apesar de dizer ser difícil desenhar (as pessoas crescidas 
desencorajaram-no aos seis anos) e escreveu-o para não esquecer a sua amizade com o 
principezinho.  
As amizades que criamos com os outros são importante na nossa vida. O que é a amizade para ti? 
 
———————————————————————————————————————————————- 
 
———————————————————————————————————————————————- 
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O narrador ao escrever este livro cria a oportunidade de voltar a ser criança através das suas 
memórias. 
Este ano o dia Mundial da Criança vai ser diferente, mas o mais importante é a saúde de todos vocês 
e família. Lembrem-se sempre que a saúde é o mais importante da vida, nada de ficarem tristes. 
Podem-se divertir no vosso quintal, fazer desenhos, saltar à corda com os vossos irmãos, atenção 
tudo sem sair à rua, como se fosse um jogo em que quem sai para a rua perde pontuação! 
 
1.5 - Parem para pensar e escrevam uma curta composição. 
- O que é para ti ser criança. - Como gostarias de festejar o dia da criança no próximo ano :-)  
 
————————————————————————————————————— 
 
————————————————————————————————————— 
 
————————————————————————————————————— 
 
————————————————————————————————————— 
 
————————————————————————————————————— 
2 – #DESENHAR E COLORIR # PROTEGER O PLANETA TERRA - # trabalhos 
manuais #educação ambiental 
 
2.1 - O que é a amizade para ti? Desta vez, em vez de escreveres desenha :-) mais tarde podemos 
fazer postais com os vossos desenhos. Sabes o que é um postal? É um pequeno cartão com um 
dos lados com um desenho e o outro com espaço para escrita, é uma forma de comunicar. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
2.2 - As crianças são as mulheres e os homens de amanhã. É muito importante cuidarem da natureza, dos 
animais e das plantas para o nosso planeta Terra ser saudável e vocês também. 
Escreve frases em que crianças praticam boas ações para com a natureza. Eu quero que vocês parem para 
pensar, vou deixar duas ideias e vocês terão muito mais para acrescentar.  
 
1 - O António plantou uma árvore, as árvores são fonte de oxigénio para todos! 
2 - A Maura reutiliza embalagens para criar a sua horta, assim evita lixo que polui e mata animais! 
3 - ____________________________________________________________________________________________ 
4 - ____________________________________________________________________________________________ 
5 - ____________________________________________________________________________________________ 
6 - ____________________________________________________________________________________________ 
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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!   

   
4 – #DESENVOLVIMENTO #PESSOAL #SOCIAL #EMOCIONAL #DAR VOZ ÀS 
CRIANÇAS e JOVENS #Educação para a cidadania  
*inspiração no livro Emocionar, da psicóloga Maria Palha. 
Eu - conhecer-me. 
4.1 - O que sei fazer bem? Diz uma coisa que fazes muito bem. 
 
——————————————————————————————————————————————— 
O outro e eu. 
4.2 - Quem são as pessoas mais importantes da tua vida? 
 
——————————————————————————————————————————————— 
A família - o bem comum. 
4.3 - Se tivesses de escolher um “superpoder” para apoiar a tua família na semana que passou qual 
seria e porquê? 
 
———————————————————————————————————————————————- 
 

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 #1 
Esta semana o desafio é escolheres uma das tuas ideias e fazeres alguma coisa, objecto, criação, 
que a represente. Usa cartão, latas, bules, roupa velha... e muitas outras coisas que estão a beira 
de ser lixo para constuíres a representação da tua ideia de uma criança a paraticar uma boa acção.  
No regresso às aulas vamos fazer uma exposição. Vocês  são pequenos grandes artistas, sejam 
criativos! 

Desafio #2 observar e semear, cuidar e alimentar. 
Gostam de batata doce, é um ótimo alimento para a nossa saúde, alimento rico 
vitaminas A, C, E, B. Façam esta experiência, também é muito fácil e ficam a conhecer  
melhor como se desenvolve. 
1º Coloca uma batada num frasco de vidro transparente, (usei um de sumo) cheio de 
água, a batata fica como na imagem apenas com uma parte dentro de água. O desafio 
é escolheres a medida do frasco certo para a batata não cair dentro do frasco. 
2º De quatro em quatro dias mudas a água, deve estar sempre limpa, na parte de 
baixo, vão nescer raizes! 
3º Mais tarde a surpresa bonita, na parte da batata que está fora de água nascem 
folhas, quando crescidas podes comer estas folhas em sopas ou saladas, são uma 
delícia ;-)  
4º Coloca na terra para continuar a desenvolver-se: cortas a bata ao meio, a 
parte das raizes enterras e a parte com folhas deixas de fora clocando apenas 
na terra a basede batata . 
 


