FICHAS DIDÁCTICAS
Nome ___________________________________________

ESTÓRIA : A GALINHA CARIJÓ
Se precisares de ajuda para responder às perguntas, visita http://www.barry4kids.net e aprende
sobre os animais.
Perguntas:
1. Em que género de lugar se passa a estória?
2. Que ave doméstica é criada sobretudo pelos ovos e pela carne, boa e nutritiva?
3. Quais são os animais que aparecem nesta estória?
4. O que é um mugido?
5. O que é que a galinha carijó encontrou quando esgaravatava a terra?
6. Os amigos dela ajudaram-na a semear?
7. Assim que o trigo cresceu, aonde é que a galinha carijó levou as espigas douradas?
8. O que é que a galinha carijó fez com a farinha?
9. Porque é que os outros animais vieram até à cozinha?
10. Quais são os principais ingredientes do pão?

De que animal se trata ?
1. O animal de que te vou falar tanto pode ser doméstico como selvagem. O doméstico é criado
geralmente por causa da sua carne, que serve de alimentação às pessoas; às vezes também para
fazer agasalhos. O bravo é muito apreciado pela sua carne e vive em tocas nos bosques ou nas
pequenas florestas. Trata-se de um mamífero que se alimenta de ervas, de cenouras e de pão
duro (seco) que come roendo.
De que animal se trata?

2. Esta pergunta é sobre uma ave doméstica criada especialmente por causa dos ovos e da
carne, deliciosa e nutritiva. É um animal que anda normalmente à solta dentro da quinta e que
come de tudo, mesmo os restos da nossa refeição ; este animal esgaravata a terra à procura de
minhocas e outros vermes que existem no solo.
De que animal se trata?

© Dulce Rodrigues. Reservados todos os direitos para o mundo inteiro.
www.dulcerodrigues.info (pessoal) e www.barry4kids.net (para crianças)

Página 1

3. Vou agora falar-te de novo de um mamífero. É um animal muito asseado, apesar do que as
pessoas podem pensar por causa do seu nome. A sua carne é muito apreciada, e com a parte dos
membros inferiores fabrica-se o presunto. Este animal grunhe.
De que animal se trata?

4. Agora é a vez de um ave que adora água e aí passa a maior parte do tempo ; tem patas curtas
e espalmadas, bem adaptadas à natação. Mal nascem, os filhotes aprendem logo a nadar e só
precisam de ter por perto um charco ou um recipiente cheio de água. Claro que o ideal seria
mesmo um lago! Ainda por cima, estas aves nem sequer ficam molhados, pois as penas estão
protegidas por uma gordura especial que as mantém secas!
De que animal se trata?

5. De todos os animais da quinta, este mamífero é certamente o mais importante, não só pela sua
carne, que serve de alimento às pessoas, mas também pela enorme quantidade de leite que
fornece. Com o leite fabricam-se várias espécies de queijo e também manteiga, iogurte e outros
lacticíneos, como as natas. Estes animais mugem.
De que animal se trata ?

6. E eis outro mamífero muito útil aos lavradores e aos pastores, pois além de leite, com o qual se
fazem queijos deliciosos, este animal fornece também lã para o fabrico de colchões, cobertores e
fatos. Não é tarefa fácil tosquiar estes animais para lhes retirar a lã ; para isso é precisa muita
perícia, que só se obtém com muitos anos de prática. Para conseguir manter estes animais em
grupo e evitar que se percam, o pastor utiliza a ajuda de um cão.
De que animal se trata ?

Escreve a palavra que falta:
1. A galinha é especialmente criada por causa dos __________, com os quais se fazem bolos
deliciosos.
2. O ___________ é uma ave que adora água e aí passa uma grande parte do tempo ; é uma ave
___________.
3. O queijo, o iogurte e a manteira são feitos com __________.
4. A cabra, a vaca e o bois são animais ____________ por causa da sua forma de digestão.
5. Os animais que se alimentam de erva, como os burros, são _______________.
6. Durante o Inverno, as vacas, os bois e os cavalos alimentam-se de ________.
7. As galinhas e os patos são animais _________________ porque possuem uma espinha dorsal;
pertencem à classe das ________________.
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UMA RECEITA MATEMÁTICA

Como sabes, utilizamos a matemática em grande parte das nossas ocupações diárias, até mesmo
quando subimos uma escada ou vamos às compras... E também quando queremos cozinhar,
fazer um delicioso bolo... Vê lá se não é mesmo!
Fazer pão
Para fazeres um pão caseiro precisas dos seguintes ingredientes principais: 200 g de farinha de
tripo, 300 g de farinha completa, 400 ml de água, e 10 g de fermento (fresco) para pão..
Mas em vez que fazeres pão só para hoje, tu resolves fazer pão também para amanhã. Vais
assim precisar do dobro dos ingredientes. De que quantidade de farinha de trigo, farinha
completa, água e fermento vais precisar?
Fazer um bolo
Experimenta agora com uma outra receita. Para a receita da torta de laranja precisas dos
seguintes ingredientes principais se quiseres fazer um bolo para 8 pessoas: 8 ovos, 500 gr de
açúcar, 4 laranjas..
Agora fazes anos e queres fazer uma festa e convidar os teus amiguinhos da escola. Ao todo,
vocês vão ser 12 pessoas.
1. De quantos ovos, açúcar e laranjas é que vais precisar?
2. E se em vez de 12 vocês só fossem 6?
Estás a ver como a matematica é útil e pode ser fácil e até „gostosa“?
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