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Anexo I – Guiões de Leitura 



41 
 

 



42 
 

 



43 
 

 



44 
 

 



45 
 

 



46 
 

 



47 
 

 



48 
 

 



49 
 

 



50 
 

 



51 
 

 



52 
 

 



53 
 

 



54 
 

 



55 
 

 



56 
 

 



57 
 

 



58 
 

 



59 
 

Anexo II (a) – Texto informativo 
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Anexo II (b) – Texto informativo 
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Anexo III – Texto utilitário 

 

 

 

A Olímpia e a Dona Margarida são grandes amigas e adoram passear. 

Decidiram ir visitar alguns dos seus amigos até a um parque com animais 

selvagens. 

Pesquisaram na internet e verificaram que existem vários parques 

com animais selvagens no nosso país. Ficaram mais entusiasmadas com os 

seguintes: 

 

 

 

 

 

 

A escolha não será nada fácil! Ajuda-as a descobrir mais informações 

sobre cada um destes parques.  

O primeiro cartão de visita que encontraram foi o seguinte: 

 

 

 

 

 

 

Texto Utilitário 

Nome do Parque: Jardim Zoológico 

Morada: Estrada de Benfica, 158-160, 1549-004 

Localidade: Lisboa 

Telefone: 217 232 920 

E-mail: info@zoo.pt 
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1. A informação relativa a cada parque está desordenada. Preenche os 

restantes cartões de visita com a ajuda das seguintes informações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

: 265 894 377 : geral@monteselvagem.pt 

Monte do Azinhal, Lavre 7050 Montemor-o-Novo 

Nome do Parque: _____________________________________ 

Morada: ____________________________________________ 

___________________________________________________ 

Localidade: _________________________ 

Telefone: __________________________ 

E-mail: ____________________________ 

: badoca@badoca.com 

Vila Nova de Santo André 

Herdade da Badoca, apartado 170, 7501-909 

: 269 708 850 

Nome do Parque: _____________________________________ 

Morada: ____________________________________________ 

___________________________________________________ 

Localidade: _________________________ 

Telefone: __________________________ 

E-mail: ____________________________ 
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A escolha não foi nada fácil! 

Mas finamente decidiram ir ao Badoca Safari Park! 

 

Lê com atenção as seguintes informações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Coloca uma × na resposta que te parece que seja verdadeira, de acordo 

com as informações do horário do parque. 

 

As duas amigas podem visitar o parque no dia 30 de fevereiro às 10h  

No mês de maio o parque abre às 10horas e fecha às 18horas  

O Badoca Safari Park no dia 1 de Julho funciona entre as 10horas e as 18horas   

O parque pode ser visitado no dia 20 de dezembro  

Horário do Parque 

Fevereiro a abril – 10 horas às 17 horas 

Maio a outubro – 10 horas às 18 horas 

 

Preços do Parque 

O preço de entrada inclui: 

 o safari; 

 a apresentação das aves de rapina; 

 a sessão de alimentação do lémures; 

 o passeio pedestre; 

 a visita à ilha dos primatas.  

Adultos – 17, 50€ 

Crianças (4 aos 10 anos) – 15,50€ 

Séniores (+ 65 anos) – 15,50€ 

Atividades Extra 

Rafting Africano – 1,00€ 

Trampolim familiar – 3,00€ 

Interação com os Lémures – Crianças: 10,00€ 

        Adultos: 12,00€ 

 

Passeios de charrete – Crianças: 3,00€ 

   Adultos: 4,00€ 
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3.Completa os espaços em branco de acordo com a informação dos preços 

do parque:  

 

 

 

 

 

 

 

4. Pinta de verde a resposta que te parece que seja falsa, e de amarelo as 

respostas que te parecem verdadeiras, de acordo com as informações das 

atividades extra. 

 

 

 

 

 

5. Imagina e ilustra a visita da Olímpia e da Margarida até ao Badoca 

Safari Park.   

 

 

 

 

 

 

 

Uma criança com 5 anos paga ___________ €  e pode ver a __________________ 

de aves de ____________ . 

O safari, o _____________   ________________ e a visita à ilha dos 

______________ pode ser realizada por um adulto, com um custo de 

_____________ €. 

A sessão de alimentação dos lémures tem o valor de _________ € para séniores.  

O bilhete de criança para interação com 

os lémures custa 10,00€ 

Os passeios de charrete variam entre os 

3,00 e os 5,00€ 

O trampolim familiar tem um custo de 

3,00€ para crianças 

Com 3,00 euros a Olímpia pode ir fazer o 

rafting africano  
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Anexo IV – Texto instrucional 

 

 

 

Vamos fazer uma galinha do mato! 

1. Preenche os espaços em branco e ajuda a Olímpia a fazer uma galinha do 

mato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto Instrucional 

_____________________ 

 Musgami 
 

                      ___________ 

 Tinta branca 

 

 

                      __________ 

 

                        ____________ 
 Olhinhos 

 

 Feltro 

 

                                    __________ 

 
_____________________________________ 

 Corta os dois círculos e, de seguida, cola o bico e a crista entre eles. Cola nas 

duas pontas da lã, as duas patas vermelhas. Cola os olhinhos, um de cada lado. Encontra 

o meio do fio de lã e ata-o a uma das partes da pinha.  

 Cola a cabeça da galinha ao limpa cachimbos, e de seguida, pega nele e dá uma 

volta numa das partes da pinha. Envolve o cachecol de feltro no limpa cachimbos e cola 

as pontas do meio. 

 Cola a pena colorida na parte de trás da pinha.  

 Molha o dedo indicador na tinta branca e sarapinta a tua galinha.  
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2. Liga, com cores diferentes, as informações do quadro 1 ao quadro 2 de 

acordo com o texto. 

 

 

 

 

 

 

3. Sublinha a verde no texto, todas as ações que encontrares. Em que parte 

do texto estão descritas as ações para fazeres a galinha do mato? 

Partes do texto Ações 

Materiais  

Modo de preparação  

 

4. Ilustra a tua galinha do mato.  

 

 

 

 

 

 

 

Partes do texto 

 Título 

 Materiais 

 Modo de preparação 

Informação que me dá 

o O que preciso 

o O que tenho de fazer 

o O que vou/posso fazer 
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Anexo V – Pedido de autorização agrupamento de escolas D. Dinis 
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Anexo VI – Pedido de autorização agrupamento de escolas Dr.ª Laura Ayres 



73 
 

Anexo VII – Prova de compreensão leitora 

 

 

 

Prova de compreensão leitora – 2.º ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nome: ________________________________________________________ 

Escola: ____________________________________________ 

 Data: _____/______/ 2013 

 

 

 

 

Vais realizar uma prova de compreensão leitora. Deves ler com atenção todas 

as instruções para responderes corretamente a cada pergunta. 

O grupo I e II têm a duração de 45 minutos, e o grupo III  tem a duração de 

45 minutos. Depois de a terminares, se ainda tiveres tempo, deves rever as 

tuas respostas. 

Preenche primeiro esta folha.  

Já sabes que não podes copiar nem trocar impressões com os teus colegas, 

porque este trabalho é individual. 

Depois do sinal dado pelo/a    teu/tua    professor/a, vira esta folha e responde 

ao que te é pedido. 

Bom Trabalho! 
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Lê com muita atenção todas as questões e responde de acordo com as 

informações que te são dadas.  

1. Lê a seguinte receita de Bolo de chocolate com molho de frutos do bosque 

Bolo de chocolate com molho de frutos do bosque 

 

Ingredientes 

 

 Manteiga :250 g 

 Chocolate: 250 g 

 Açúcar: 250 g 

 Farinha com fermento: 50 g 

 Ovos: 5 

 Café: 1 colher de café moído 

 Gengibre ralado: 2 colheres de chá 

 Frutos do bosque: 500 g 

 

Técnica de Banho-Maria 

Parte a barra do chocolate em pedaços pequenos e deita-os para uma 

pequena panela. Coloca essa pequena panela dentro de uma panela maior com 

água fervente, para o chocolate amolecer.  

 

Modo de preparação 

1. Mistura a manteiga com o chocolate em banho-maria. 

2. Mistura os ovos com o açúcar. 

3. De seguida, mistura tudo ao preparado anterior. 

4. Junta a farinha, o café e o gengibre. 

5. Forra uma forma com papel vegetal e deita o preparado. 

6. Leva ao forno por 30 minutos a 160ºC. 

7. Numa frigideira, deita os frutos e um pouco de açúcar em pó durante e mexe 

levemente durante 5 minutos, em lume médio. Deixa arrefecer. 

Grupo I 
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2. Se quisesses fazer esta receita de quantas colheres diferentes irias 

precisar para medir as quantidades dos ingredientes? Assinala a tua 

resposta com uma ×. 

1 colher       2 colheres 

3 colheres     4 colheres 

 

3. Para que o bolo possa crescer e ficar fofo deves acrescentar uma colher 

de fermento? Assinala a tua resposta com uma ×.  

Sim, porque senão o bolo não cresce. 

Não, porque a farinha já tem fermento. 

Sim, porque senão o bolo não fica com o sabor a chocolate. 

Não, porque os bolos não precisam de fermento. 

4. Assinala com uma × a tua resposta. 

4.1. O chocolate que é utilizado nesta receita é: 

  em pó.     líquido. 

  em barra.    na forma de bombons.   

 

4.2. Se não colocasses os frutos do bosque, que título poderia ter esta 

receita? 

Bolo de chocolate. 

  Bolo de chocolate recheado com frutos do bosque. 

  Bolo de chocolate com molho de caramelo. 

  Bolo de chocolate com molho de morangos.  
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4.3. Se o bolo estiver 40 minutos no forno, o que pode acontecer? 

  Fica cru.    Não sabe a chocolate. 

  Fica queimado.   Fica demasiado doce. 

 

5. Uma colher de sopa bem cheia equivale a 50 gramas de açúcar. Se não 

tivesses uma balança para pesar os ingredientes, quantas colheres de sopa 

de cada ingrediente deverias usar? Assinala com uma × a tua resposta.  

5.1. Açúcar (250 gramas): 

1 colher  2 colheres  3 colheres 

4 colheres  5 colheres  6 colheres 

5.2. Farinha (50 gramas) 

1 colher  2 colheres  3 colheres 

        4 colheres  5 colheres  6 colheres 

6. Se te tivesses esquecido de colocar açúcar, o que aconteceria ao bolo? 

Assinala com uma × a tua resposta.  

O bolo não crescia. 

O bolo não sabia a chocolate. 

O bolo não era doce. 

Não acontecia nada.  
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7. Assinala com uma × os utensílios que precisarás para fazer este bolo de 

acordo com a receita apresentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Liga as informações do quadro 1 ao quadro 2 de acordo com o texto.

Partes do texto 

 Título 

 Ingredientes 

 Modo de preparação 

Informação que me dá 

o Do que preciso para 

fazer 

o Como tenho de fazer  

o O que posso/quero fazer 
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Lê com muita atenção todas as questões e responde de acordo com as 

informações que te são dadas.  

1. Existem vários parques aquáticos no Algarve. Coloca todas as informações 

de cada um dos parques aquáticos, no local adequado.  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo II 

Nome do Parque: _______________________________ 

Morada: ______________________________________ 

_____________________________________________ 

Localidade: _________________________ 

Telefone: __________________________ 

E-mail: ____________________________ 

: aquashow@aquashowpark.com 
: 289 389 396 

: Estrada Nacional 396 

: info@slidesplash.com 

: Estrada Nacional 125 Vale de Deus 
: 282 340 800 

Nome do Parque: _______________________________ 

Morada: ______________________________________ 

_____________________________________________ 

Localidade: _________________________ 

Telefone: __________________________ 

E-mail: ____________________________ 

Lagoa 

Quarteira 
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Lê com atenção as seguintes informações sobre os dois parques 

aquáticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Pinta de verde as respostas que te parecem verdadeiras, e de vermelho 

as respostas que te parecem falsas, de acordo com as informações do 

horário do Aquashow.  

 

 

 

 

 

 

3. Coloca uma × na resposta que te parece verdadeira, de acordo com as 

informações do horário do Slide & Splash. 

 

No mês de abril o parque está aberto das 10h às 17h.   

Uma família pode ir a este parque no dia 31 de agosto entre as 10h e as 18h e 30m.  

O parque no mês de junho fecha às 17h.  

É possível visitar este parque no dia 1 de janeiro das 10h às 17h.   

Horário do Aquashow 

maio – 10 horas às 17 horas 

junho – 10 horas às 17:30 horas 

julho – 10 horas às 18:30 horas 

agosto – 10 horas às 19 horas 

setembro – 10 horas às 17:30 horas 

 

 

Horário do Slide & Splash 

março a maio – 10 horas às 17 horas 

junho – 10 horas às 17:30 horas 

julho e agosto – 10 horas às 18:30 horas 

setembro e outubro – 10 horas às 17 horas 

 

 

No mês de junho, o parque está aberto 

entre as 10h e as 17 h. 

No mês de junho, o parque fecha à mesma 

hora que no mês de agosto.  

É possível entrar no parque no dia 30 de 

junho às 9 horas. 

É no mês de agosto que o parque encerra 

mais tarde do que nos restantes meses. 
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1. Lê, atentamente, o seguinte texto: 

 

 

 

Jardim Zoológico de Lisboa apresenta a cria gorila no Dia do 

Animal 
 

 Nasceu o primeiro bebé gorila no Jardim 

Zoológico, em Lisboa! Com 2kg, é filho do macho 

Nasibu, de 16 anos, e da fêmea Anguka, de 17 

anos.  Este é um nascimento muito especial 

para o parque, pois é uma espécie que está em vias 

de extinção.  

 O pequeno gorila continua muito ligado à mãe, que o transporta ao colo. No 

entanto, o pai tem um papel importante na integração da nova cria no grupo. Os 

gorilas são muito sociáveis e brincam com todos os elementos do grupo. 

 Como são animais diurnos, podes observar estes primatas a brincar e 

interagir entre si. 

 No Jardim Zoológico vive um grupo de 5 gorilas, constituído por um macho, 

três fêmeas e uma cria. A sua alimentação são frutos, sementes, folhas, caules e 

insetos.  

 

Adaptado de www.animais.clix.pt/noticias, 4 de outubro de 2012 

 

Grupo III 

http://www.animais.clix.pt/noticias
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2. Assinala com uma × as tuas respostas. 

 

2.1. De acordo com o texto que acabaste de ler, identifica a cidade onde 

nasceu a cria de gorila. 

Lisboa      Leiria  

Luxemburgo     Loulé 

 

2.2.  Quem apresentou o bebé Gorila ao público? 

Os pais      O Jardim Zoológico 

A cidade de Lisboa    Nasibu 

 

2.3.  Em que altura do dia se podem observar os gorilas a conviver entre 

si? 

Durante a noite     Durante o dia 

Apenas de manhã    Só durante as refeições 

 

2.4.  Completa a afirmação: «O nascimento do pequeno gorila foi muito 

importante porque …» 

os gorilas são a atração principal do Jardim Zoológico de Lisboa. 

os bebés gorilas são animais muito divertidos. 

esta espécie pode desaparecer para sempre do nosso planeta. 

era o Dia do Animal.  
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3. Assinala com uma × as tuas respostas. 

3.1. De acordo com o texto, indica as principais características dos 

gorilas. 

Sociáveis, carnívoros e diurnos. 

Sociáveis, vegetarianos e noturnos. 

Sociáveis, vegetarianos e diurnos. 

Solitários, vegetarianos e diurnos.  

 

3.2. Em que parte do texto se resume a notícia? 

No 1.º parágrafo. 

No título. 

No 2.º parágrafo. 

No 3.º parágrafo.  

 

4. Assinala com uma × as tuas respostas. 

4.1. A notícia sobre o nascimento do bebé gorila teve grande destaque 

nos meios de comunicação porque … 

foi o primeiro gorila a nascer no Jardim Zoológico. 

era muito pequeno e só pesava 2kg. 

porque as pessoas gostam muito de gorilas.  

porque não aconteceu outra coisa importante nesse dia.  
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4.2.  Quantos anos terá o filho de Nasibu quando o pai fizer 23 anos? 

16 anos     5 anos 

6 anos     7 anos   

4.3. De que forma esta notícia pode contribuir para proteger os gorilas? 

Informa as pessoas sobre o tipo de alimentação dos gorilas. 

Proíbe a caça aos gorilas. 

Alerta as pessoas para o problema da extinção dos gorilas. 

Convida as pessoas a visitar mais vezes o Jardim Zoológico. 

 

5. Qual das opções que se seguem está mais de acordo com a tua opinião? 

Assinala com uma × a tua resposta. 

Os gorilas estão em vias de extinção devido à caça que os homens lhes 

fazem, às guerras, às doenças e à perda de habitat natural. 

Os gorilas estão em vias de extinção porque não conseguem ter filhos. 

Os gorilas estão em vias de extinção, mas não é grave porque há muitos 

mais animais na Terra. 

Os gorilas estão em vias de extinção porque vivem nos Jardins 

Zoológicos. 

 

6. Escreve um pequeno texto (3 a 5 linhas), em que apeles à preservação e 

proteção dos gorilas.  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 


