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GRUPO I 

(A professora lê aos alunos antes de ouvirem a canção) 

 

Vais ouvir uma canção. Escuta-a com muita a atenção para responderes às perguntas. 
Depois de responderes irás ouvir a mesma canção uma segunda vez. Presta muita atenção à 
canção que agora vais ouvir. 
 

Canção: Bom Dia 

 

Entrando na nossa escola, 

Cantamos com alegria,  

Saudamos os coleguinhas: 

“Bom dia, bom dia.” 

 

Depois ao entrar na sala, 

Cantamos com alegria, 

Saudamos os professores: 

“Bom dia, bom dia.” 

 

Saindo da nossa escola, 

Cantamos com alegria, 

Saudamos os coleguinhas: 

“Adeus, até outro dia.” 

 

Depois ao sair da sala, 

Cantamos com alegria, 

Saudamos os professores: 

“Adeus, até outro dia.” 

in Clube do Pautas, Uma canção por Semana 



(A professora lê aos alunos depois de ouvirem a canção pela primeira vez) 

 

1. Assinala com um X no quadrado a resposta correcta. 

 

1.1. A canção que acabaste de ouvir é alusiva a... 

 

 

        A canção é alusiva às férias de Verão. 

 

        A canção é alusiva à escola. 

 

        A canção é alusiva a um passeio. 

 

1.2. Quem os meninos saudam em primeiro lugar com a expressão “Bom dia, bom dia”? 

 

 

        Os meninos saudam, em primeiro lugar, os professores. 

 

        Os meninos saudam, em primeiro lugar, as empregadas. 

 

        Os meninos saudam, em primeiro lugar, os professores. 

 

(Os alunos ouvem a canção pela segunda vez) 

 

2. A seguir vais ouvir três instruções que deves cumprir para isso utiliza os lápis de cor verde, 

vermelho e amarelo. 

 

Primeiro observa a imagem da escola. Ouve com atenção e segue as instruções. 

 

 

Instrução 1 – Rodeia, com o lápis verde, a criança que está a regar as plantas. 

 

Instrução 2 – Assinala com um X, a vermelho, um livro. 

 

Instrução 3 – Pinta, com o lápis amarelo, o pincel maior. 

 

 


